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... คนไมมีความสุจรติ คนไมมีความม่ันคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะ
สรางสรรคประโยชนสวนรวมท่ีสําคัญอนัใดได ผูท่ีมีความสุจรติและ
ความมุงมันเทาน้ันจึงจะทํางานสําคัญย่ิงใหญท่ีเปนคุณประโยชน

แทจรงิไดสําเรจ็...

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปรญิญาบัตรของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522 )

... ในการปฏิบัติราชการน้ัน ขอใหทําหนาท่ีเพ่ือหนาท่ีอยานึกถึง
บําเหน็จรางวัลหรอืผลประโยชนใหมากขอใหถือวาการทําหนาท่ีได

สมบูรณเปนท้ังรางวัลและประโยชนอยางประเสรฐิจะทําใหบานเมือง
อยูเย็นเปนสุขและม่ันคง ...

(พระบรมราโชวาทเน่ืองในวันขาราชการพลเรือน1 เมษายน 2533 )
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สวนที่ 1
บทนํา

สภาพท่ัวไป
ลักษณะท่ีตั้ง

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม เปนเทศบาลตําบลขนาดเล็ก ไดรับการยกฐานะมาจากสุขาภิบาลในวันท่ี 25
พฤษภาคม 2542 ตาม พ.ร.บ. เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 ตั้งอยูในพ้ืนท่ีตําบลเสนางค
นิคม อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญโดยมีอาณาเขตครอบคลุมบานหนองทับมาหมูท่ี 1 ,3 ,4 ,11  ,12 และ
บานบก หมูท่ี 2 และ14 มีพ้ืนท่ีประมาณ 5 .1 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3 ,187 .5 ไรอยูทางทิศเหนือของ
จังหวัดอํานาจเจริญประมาณ 23 กิโลเมตร หางจาก กทม.ประมาณ 640 กม.โดยมีอาณาเขตดังนี้

ดานทิศเหนือ
ตั้งแตหลักเขตท่ี 1 ซึ่งตั้งอยูริมถนนไปบานไรสีสุก ฟากเหนือหางจากศูนยกลางทางแยกถนน รพช.

หมายเลข 11018 ตอนบานนาไรใหญ –บานดอนหวายบรรจบกับถนนไปบานหนองคลาและถนน ไปบานไรสีสุก
ระยะ 1 ,600 เมตร เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตท่ี 2 ซึ่งตั้งอยูริมถนนไปบานนาโจด ฟากตะวันตก
หางจากศูนยกลาง ถนน รพช. หมายเลข 11018 ตอนบานนาไรใหญ –บานดอนหวาย ไปทางทิศเหนือ ตามแนวเสน
ตั้งฉาก ระยะทาง 600 เมตรจากหลักเขตท่ี 2 เปนเสนขนานระยะ 600 เมตร กับศูนยกลางถนน รพช.
หมายเลข 11018 ตอนบานนาไรใหญ-บานดอนหวาย ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตท่ี 1 ซึ่งตั้งอยูริมถนนหวยมวง
ฝงตะวันออก

ดานทิศตะวันออก
จากหลักเขตท่ี 3 เลียบริมหวยมวงและหวยบาน ฝงตะวันออกไปทางทิศใต ถึงหลักเขตท่ี 4 ซึ่งตั้งอยูริมหวย

บาน ฝงตะวันออกและริมถนนไปบานคึมขา ฟากใตตรงเชิงสะพานขามหวยบาน ฝงตะวันออก

ดานทิศใต
จากหลักเขตท่ี 4 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตท่ี 5 ซึ่งตั้งอยูริมถนน รพช. หมายเลข 11018

ตอนบานนาไรใหญ – บานดอนหวาย ฟากเหนือ ตรง กม. 2 .800

ดานทิศตะวันตก
จากหลักเขตท่ี 5 เปนเสนตรงไปทางทิศเหนือ ไปบรรจบกับหลักเขตท่ี 1 ซึ่งพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบเรียบ

และมีท่ีราบสูงลอนลูกคลื่นบางสวนมีแหลงน้ําท่ีสําคัญ คือ ลําหวยบานซึ่งจะมีน้ําในฤดูฝน
ลักษณะภูมิประเทศ

โดยท่ัวไปเทศบาลตําบลเสนางคนิคมลักษณะสวนใหญเปนท่ีราบสลับเนินเตี้ยๆ เปนระยะๆ สภาพดินเปนดิน
รวนปนทราย ไมอุมน้ํา และดินรวนปนลูกรังไมคอยเหมาะกับการทําการเกษตร สานใหญใชทําการเกษตรตามฤดูกาล
เทานั้น
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ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศ เปนลักษณะรอนชื้น
ฤดูรอน ชวงระยะเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน
ฤดูฝน ชวงระยะเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน
ฤดูหนาว ชวงระยะเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม

การเมือง/การปกครอง
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม ประกอบดวยจํานวนหมูบาน 7 หมูบาน ( 8 ชุมชน) อยูในเขตเทศบาลตําบลเส

นางคนิคม ท้ังหมด ไดแก
หมูท่ี 1 บานหนองทับมา จํานวน 259ครัวเรือน
หมูท่ี 2 บานบก จํานวน 195ครัวเรือน
หมูท่ี 3 บานหนองทับมา จํานวน 432ครัวเรือน
หมูท่ี 4 บานหนองทับมา จํานวน242ครัวเรือน
หมูท่ี 11 บานหนองทับมา จํานวน350ครัวเรือน
หมูท่ี 12บานหนองทับมา จํานวน192ครัวเรือน
หมูท่ี 14บานบก จํานวน199 ครัวเรือน

แบงตามเขตการเลือกตั้งเปน 2 เขต ไดแก
เขต 1 ประกอบดวย

หมู 1 บานหนองทับมา
หมู 2 บานบก
หมู 12 บานหนองทับมา
หมู 14 บานบก

เขต 2 ประกอบดวย
หมู 3 บานหนองทับมา
หมู 4 บานหนองทับมา
หมู 11 บานหนองทับมา

ประชากร
ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร (ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2559 )

ประชากรท้ังหมด5 ,869 คน   แยกเปน ชาย 2 ,856 คน หญิง 3 ,013 คน

สภาพทางสังคม

การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 1 แหง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 1 แหง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แหง
- ศูนยการศึกษานอกระบบฯ จํานวน 1 แหง
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วิสัยทัศนของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม ไดกําหนดนโยบายการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามนโยบาย

ของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอตลอดจนความตองการของ
ประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้

“เทศบาลตําบลเสนางคนิคมนาอยู เชิดชูสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา
แหลงผลิตขาวหอมมะลิล้ําคา สงเสริมประเพณีและวิถีประชา นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
1 .พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภคใหครบทุกหมูบาน
2 .อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
3 .สงเสริมและพัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดี
4 .พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
5 .สงเสริมการศึกษา การกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ตลอดจนอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีใหคงอยู
สืบไป
6 .สงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
7 .สงเสริมการนอมนําเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการบงชี้

ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือ
หนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมี
ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลหรือไม

การทุจริตในระดับทองถ่ินพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแกการ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือให
บริการตางๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แตในทางปฏิบัติทํา
ใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน

ลักษณะการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1 ) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจากการ

ละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2 ) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล
3 ) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
4 ) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
5 ) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจาการขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6 ) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจาการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคสวนตางๆ
7 ) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน
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สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้
1 ) โอกาสแมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตแต

พบวายังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมายท่ีไมเขมแข็ง
กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนโอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต

2 )สิ่งจูงใจเปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมนิยม ทําใหคนในปจจุบัน
มุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมทุจรติมากยิ่งข้ึน

3 ) การขาดกลไกในการตรวจสอบ การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน โดยเฉพาะการทุจริตในเชิง
นโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้

4 ) การผูกขาดในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้น จึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาท่ีเพ่ือให
ตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแกการผูกขาดในโครงการกอสราง
และโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ

5 ) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสมรายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําให
ขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึนทําใหเจาหนาท่ีตองแสวงหา
ชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว

6 ) การขาดจริยธรรม คุณธรรมในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปนพิเศษถือ
วาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง และมี
ความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชนสวนรวม

7 ) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตยสุจริตเปนยกยอง
คนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิดเห็นวาการทุจริต
เปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบัง
หลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง
2. หลักการและเหตุผล

ปจจุบันการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุงแรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวางโดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหาลําดับตนๆ ท่ี
ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนในสังคมไทย ไมวาจะ
เปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ี
เอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผล
สะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณ
ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น
(Corruption Perception Index-CPI) ซึ่งเปนเครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือ
ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International-IT) พบวาผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 -
2558 อยูท่ี 35 -38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก
และเปนอันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของ
ประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็น
วาประเทศไทย เปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง

แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกันการ
ทุจริตไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United
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Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไดมีแนวโนมท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทําให
การทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมท่ีตั้งอยูใน
พ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึด
ติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติด
ความสบายยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรัปชั่นเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซึ่งนับ
ไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไป
แลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการ
ทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ.
2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ี
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน
ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มี
เปาหมายหลักเพ่ือประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ไม
นอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรร
มาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ี
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption Perception Index : CPI)

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3  (พ.ศ.
2560 -2564 ) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส
สรางคานิยมวัฒนธรรม สุจริตใหเกิดในสังคมอยางยังยืน จังไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือ
กําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ท่ีเปน
รูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง
1. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน

1 ) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2 )เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมืองขาราชการ

ฝายบริหารบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน
3 )เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

(Good Governance)
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4 )เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people’s participation)และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

5 )เพ่ือพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
2. เปาหมาย

1 ) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลกากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแหงผลประโยชนโดยมิชอบ

2 ) เครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ขาราชการ

3 ) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

4 ) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี
เขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม

5 ) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบจนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน
3. ประโยชนของการจัดทําแผน

1 ) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการตอตานการทุจริต (Anti-
Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถ
นํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน

2 ) องคกรปรกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good
Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได

3 ) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี
จิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต

4 ) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต

5 ) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบดานการองกัน
การทุจริต อันสงผลใหประชาชนทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปนเครือขายในการเฝาระวังการ
ทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน
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สวนที่ 2
รายละเอียดโครงการ

มิติที่ 1 การสรางสังคมไมทนตอการทุจริต
1 .1 การสรางจิตสํานึกแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการฝาย
การเมืองสภาทองถ่ิน และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
1 .1 .1 การสรางจิตสํานึกและตะหนักใน การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชนสุข
แกประชาชนในทองถิ่น
1.โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
2.หลักการเหตุผล/ความเปนมา

2 .1 ภาวการณเปลี่ยนแปลง
ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการและการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม

ผูนําหรือผูบริหารองคการตาง ๆตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะการ
เรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการการปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการทํางาน เพ่ือแสวงหารูปแบบใหมๆและนํา
ระบบมาตรฐานในระดับตางๆ มาพัฒนาองคการ ซึ่งนําไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคการ
เพ่ือใหองคการสามารถใชและพัฒนาความรูท่ีมีอยูภายในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการ
ความรูใหมมาใชกับองคกรไดอยางเหมาะสม

2.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีพ.ศ.2546 มาตรา 11ระบุ

ดังนี้ “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง
สมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและ
มีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการ
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์”

“ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแกการ
ปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศท่ีมีผลกระทบ
ตอประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสีย
ใหม จากการท่ียึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไว ตั้งแตอดีตจนตอเนื่องถึงปจจุบัน
เนนการสรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราช
กฤษฎีกาฉบับนี้จึงกําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหง
การเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1 . ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง
2 . ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยาง

ถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
3 . ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

ขาราชการ เพ่ือใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลา มีความสามารถ
ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
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4 . ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน เพ่ือการ
นํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ”

คณะผูบริหารเทศบาลตําบลเสนางคนิคมไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลกร เพ่ือให
ขาราชการมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการทํางาน จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรข้ึน
2.วัตถุประสงค

1 . เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดรับการเพ่ิมพูนความรู พัฒนาทักษะ ความสามารถประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ภายใตระเบียบ ขอกฎหมายท่ีกําหนด

2 . เพ่ือใหผูเขาอบรมไดรับการพัฒนาการทํางานแบบบูรณาการ เพ่ือการแกไขปญหาการพัฒนางานการ
ปรับปรุง และการทํางานเปนทีม

3 . เพ่ือใหผูเขาอบรมไดพัฒนาทัศนคติท่ีดี ปลูกฝงจิตสํานึกท้ังตอองคกร ตอผูอ่ืน ตอตนเองและ
สาธารณะ เพ่ือมุงปฏิบัติหนาท่ีราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญเสียสละประโยชนสวนตัวเพ่ือ
ประโยชนสวนรวม

4 . เพ่ือใหผูเขาอบรมไดเขาใจในบทบาทหนาท่ีตนเองตอการพัฒนาทองถ่ิน
5 . เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล

3.เปาหมาย
บุคลากรทุกฝายของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ไดแก ฝายบริหาร ฝายสภา เทศบาลสํานักปลัด กอง

คลัง กองชาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กองการประปาและกองการศึกษา
4..พื้นท่ีดําเนินการ

เทศบาลตําบลเสนางคนิคมและสถานท่ีทัศนศึกษาดูงาน
5.วิธีดําเนินการ

๑. จัดทําโครงการเสนอตอนายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
๒. ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอรับการสนับสนุนวิทยากร
๓. ประชาสัมพันธการสมัครเขารับการอบรมตามโครงการฯ
๔. แตงตัง้คณะกรรมการท่ีเก่ียวของและสํารวจเสนทาง สถานท่ีจัดอบรมฯ
๕. นําคณะเดินเขารับการฝกอบรม ตามสถานท่ี วัน เวลาท่ีกําหนด
๖. สรุปและประเมินผลการฝกอบรม กอนและหลังการดําเนินโครงการ (โดยวิธีกรอกแบบสอบถามความ

พึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตามโครงการ)
๗. รายงานผลการฝกอบรมตามโครงการ

6.ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 )

7 .งบประมาณในการดําเนินการ
100 ,000 บาท

8.ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม

9.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
1 . ผูเขารับการอบรมไดรับการเพ่ิมพูนความรู พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ภายใตระเบียบ ขอกฎหมายท่ีกําหนด
2 . ผูเขาอบรมไดรับการพัฒนาการทํางานแบบบูรณาการ เพ่ือการแกไขปญหา การพัฒนางานการ

ปรับปรุง และการทํางานเปนทีม
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3 . ผูเขาอบรมไดพัฒนาทัศนคติท่ีดี ปลูกฝงจิตสํานึกท้ังตอองคกร ตอผูอ่ืน ตอตนเอง และสาธารณะ เพ่ือ
มุงปฏิบัติหนาท่ีราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ เสียสละประโยชนสวนตัวเพ่ือประโยชนสวนรวม

4 . ผูเขาอบรมไดสรางความเขาใจในบทบาทหนาท่ีตนเองตอการพัฒนาทองถ่ิน
5 . ผูเขารับการอบรบไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม

โครงการท่ี 2

1.โครงการ : โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม ผูบริหารทองถ่ิน พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
2.หลักการเหตุผล/ความเปนมา

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม ถือเปนหนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีมีหนาท่ีใหบริการสาธารณะ
แกประชาชนในหลายดาน และมีภารกิจหลากหลายท้ังภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจท่ีไดรับการถายโอน
จากหนวยงานราชการอ่ืน การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลจึงตองอาศัยบุคลากรในฝายตางๆ เพ่ือให
สามารถสนองความตองการและใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงเปน
ปจจัยสําคัญในการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของทองถ่ิน เนื่องจากสังคมในยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว และเกิดสิ่งใหมหรือนวัตกรรมใหมอยูเสมอ ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท้ังในมิติของทองถ่ิน
เอง หรือแมกระท่ังระดับประเทศ เชน การเกิดกลุมประชาคมอาเซียน เปนตน

ดังนั้น เพ่ือเปนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลเสนางคนิคมใหสามารถปรับตัวใหทันกับ
สภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการพัฒนาองคความรูใหกับบุคลากรอยูเสมอ
ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนง การเลื่อนระดับ การโอนยาย ปรับเปลี่ยนสายงาน ทําใหเกิดการ
เคลื่อนยายกําลังคน เกิดการเปลี่ยนแปลงในบทบาทหนาท่ีท่ีจะตองรับผิดชอบ จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการ
พัฒนาบุคลากรในเทศบาลตําบลเสนางคนิคม

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหบริการประชาชน ประจําปงบประมาณ 2 561 ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรไดเรียนรู
ระเบียบวิธีเก่ียวกับการปฏิบัติงานตลอดจนเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหมๆ แนวความคิดทฤษฎีใหมท่ีจะสามารถ
นํามาปรับใชในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของงาน อันจะนํามาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งจะสงผลตอการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุดตอไป
3.วัตถุประสงค

3 .๑เพ่ือเสริมสรางบุคลากรของ เทศบาลตําบลเสนางคนิคม ใหมีกระบวนทัศนวัฒนธรรมและคานิยมใน
การปฏิบัติงานท่ีมุงเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการใหบริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน

3 .๒เพ่ือเพ่ิมความรู ประสบการณ และแนวความคิดของบุคลากรในการบริหารจัดการองคการบริหาร
สวนตําบลใหเหมาะสมทันเหตุการณในสภาวะแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของชุมชน

3 .๓แกไขปญหาระบบคุณธรรมในราชการในเชิงลึกและใหมีผลในระยะยาวและตอเนื่อง
3 .๔สรางเครือขายประสานความสัมพันธ กับองคกรอ่ืน เปนการเชื่อมสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน
3 .๕ เพ่ือเปนการเสริมสรางและพัฒนาจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรมแกบุคลากรขององคการบริหาร

สวนตําบลสรางภูมิคุมกันดานจิตใจเพ่ือใหมีพฤติกรรมในเชิงสรางสรรคมีจิตสํานึกในการกระทําความดีรูจักการให
การเสียสละ และมุงปฏิบัติงานเพ่ือใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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4.เปาหมาย
บุคลากรทุกฝายของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ไดแก ฝายบริหารสํานักปลัด กองคลัง กองชาง กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กองการประปาและกองการศึกษาฯ

5.พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

6.วิธีดําเนินการ
6 .๑ อบรมสัมมนา โดยใชเทคนิคการฝกอบรมรูปแบบตาง ๆ เชน การรับฟงบรรยาย การระดมสมอง การ

รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการซักถามปญหาตาง ๆ จากผูมีความรูและประสบการณ
6 .๒ ทัศนะศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
6 .๓ ประเมินผลโครงการ โดยใชวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมของผูเขารวมอบรมสัมมนา

หลังจากเขารวมโครงการ
7 .ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564)
8.งบประมาณในการดําเนินการ

10 ,000 บาท
9.ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10 .๑บุคลากรของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม มีกระบวนทัศนวัฒนธรรมและคานิยมในการปฏิบัติงานท่ี
มุงเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการใหบริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการ บานเมืองท่ีดี หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน

10 .2 บุคลากรเทศบาลตําบลเสนางคนิคมมีความรู ประสบการณ และแนวความคิดในการบริหาร
จัดการเทศบาลใหเหมาะสมทันเหตุการณในสภาวะแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของชุมชน

10 .๓มีการแกไขปญหาระบบคุณธรรมในราชการเชิงลึกใหมีผลในระยะยาวและตอเนื่อง
10 .๔มีเครือขายเกิดความสําพันธท่ีดี กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน มีการเชื่อมสัมพันธไมตรี

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน
10 .๕ บุคลากรมีจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนําความรูท่ีไดรับมาปรับใชในการดําเนิน

ชีวิตและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาความพอเพียง

1 .1 .2 การสรางจิตสํานึกและตะหนักในการประพฤติตามประมวล
1. โครงการ : โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม ผูบริหารทองถ่ิน พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
2.หลักการเหตุผล/ความเปนมา

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม ถือเปนหนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีมีหนาท่ีใหบริการสาธารณะ
แกประชาชนในหลายดาน และมีภารกิจหลากหลายท้ังภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจท่ีไดรับการถายโอน
จากหนวยงานราชการอ่ืน การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลจึงตองอาศัยบุคลากรในฝายตางๆ เพ่ือให
สามารถสนองความตองการและใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงเปน
ปจจัยสําคัญในการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของทองถ่ิน เนื่องจากสังคมในยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
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รวดเร็ว และเกิดสิ่งใหมหรือนวัตกรรมใหมอยูเสมอ ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท้ังในมิติของทองถ่ิน
เอง หรือแมกระท่ังระดับประเทศ เชน การเกิดกลุมประชาคมอาเซียน เปนตน

ดังนั้น เพ่ือเปนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลเสนางคนิคมใหสามารถปรับตัวใหทันกับ
สภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการพัฒนาองคความรูใหกับบุคลากรอยูเสมอ
ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนง การเลื่อนระดับ การโอนยาย ปรับเปลี่ยนสายงาน ทําใหเกิดการ
เคลื่อนยายกําลังคน เกิดการเปลี่ยนแปลงในบทบาทหนาท่ีท่ีจะตองรับผิดชอบ จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการ
พัฒนาบุคลากรในเทศบาลตําบลเสนางคนิคม

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหบริการประชาชน ประจําปงบประมาณ 2 561 ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรไดเรียนรู
ระเบียบวิธีเก่ียวกับการปฏิบัติงานตลอดจนเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหมๆ แนวความคิดทฤษฎีใหมท่ีจะสามารถ
นํามาปรับใชในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของงาน อันจะนํามาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งจะสงผลตอการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุดตอไป
3.วัตถุประสงค

3 .๑เพ่ือเสริมสรางบุคลากรของ เทศบาลตําบลเสนางคนิคม ใหมีกระบวนทัศนวัฒนธรรมและคานิยมใน
การปฏิบัติงานท่ีมุงเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการใหบริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน

3 .๒เพ่ือเพ่ิมความรู ประสบการณ และแนวความคิดของบุคลากรในการบริหารจัดการองคการบริหาร
สวนตําบลใหเหมาะสมทันเหตุการณในสภาวะแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของชุมชน

3 .๓แกไขปญหาระบบคุณธรรมในราชการในเชิงลึกและใหมีผลในระยะยาวและตอเนื่อง
3 .๔สรางเครือขายประสานความสัมพันธ กับองคกรอ่ืน เปนการเชื่อมสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน
3 .๕ เพ่ือเปนการเสริมสรางและพัฒนาจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรมแกบุคลากรขององคการบริหาร

สวนตําบลสรางภูมิคุมกันดานจิตใจเพ่ือใหมีพฤติกรรมในเชิงสรางสรรคมีจิตสํานึกในการกระทําความดีรูจักการให
การเสียสละ และมุงปฏิบัติงานเพ่ือใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.เปาหมาย

บุคลากรทุกฝายของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ไดแก ฝายบริหาร สํานักปลัด กองคลัง กองชาง กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กองการประปาและกองการศึกษาฯ

5.พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

6.วิธีดําเนินการ
6 .๑ อบรมสัมมนา โดยใชเทคนิคการฝกอบรมรูปแบบตาง ๆ เชน การรับฟงบรรยาย การระดมสมอง การ

รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการซักถามปญหาตาง ๆ จากผูมีความรูและประสบการณ
6 .๒ ทัศนะศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
6 .๓ ประเมินผลโครงการ โดยใชวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมของผูเขารวมอบรมสัมมนา

หลังจากเขารวมโครงการ
7 .ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
8.งบประมาณในการดําเนินการ

10 ,000 บาท
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9.ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10 .๑บุคลากรของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม มีกระบวนทัศนวัฒนธรรมและคานิยมในการปฏิบัติงานท่ี

มุงเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการใหบริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการ บานเมืองท่ีดี หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน

10 .2 บุคลากรเทศบาลตําบลเสนางคนิคมมีความรู ประสบการณ และแนวความคิดในการบริหาร
จัดการเทศบาลใหเหมาะสมทันเหตุการณในสภาวะแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของชุมชน

10 .๓มีการแกไขปญหาระบบคุณธรรมในราชการเชิงลึกใหมีผลในระยะยาวและตอเนื่อง
10 .๔มีเครือขายเกิดความสําพันธท่ีดี กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน มีการเชื่อมสัมพันธไมตรี

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน
10 .๕ บุคลากรมีจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนําความรูท่ีไดรับมาปรับใชในการดําเนิน

ชีวิตและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาความพอเพียง

1 .1 .3 การสรางจิตสํานึกและตะหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน
1.ช่ือโครงการ : กิจกรรมใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากรของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
2. หลักการและเหตุผล

ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไม
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการ
กระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม)
แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง

“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใช
อิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชน
สวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึง
ผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ
ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ี
ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึง ความขัดแยงกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2 5 5 9 - 2 5 6 0 หนวยงาน
ภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดย
กําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนแกเจาหนาท่ี เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน

ดังนั้น เทศบาลตําบลเสนางคนิคมจึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนแกบุคลากรในเทศบาลตําบลเสนางคนิคมเพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ผานการประชุม ผูบริหารกับพนักงานเทศบาลเพ่ือใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ
กฎหมายคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค
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3 .1 เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานเทศบาล พนักงานจาง เก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับ
ซอน

3 .2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีของเทศบาล
ตําบลเสนางคนิคม

3 .3 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม มีจิตสํานึก คานิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผลใหหนวยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอรรัปชั่นมุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด
4. เปาหมาย

พนักงานเทศบาล และพนักงานจางเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
5.พื้นท่ีดําเนินการ

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6. วิธีการดําเนินการ

จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน
7 . ระยะเวลาการดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด : พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน
ผลลัพธ : พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความ

ประพฤติปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตะหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน
1 .2 .2 การสรางจิตสํานึกและตะหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ
1.โครงการ :โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2.หลักการและเหตุผล

จากท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดดําเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) ในกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช  สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช  ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช  วางแผนพัฒนาพันธุพืช
สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุน   การอนุรักษพันธุกรรมพืช  ทางเทศบาล
ตําบลเสนางคนิคม ไดรวมประชุมรับทราบการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
และแนวทางท่ีตําบลเสนางคนิคม จะเขารวมสนองพระราชดําริฯ การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน โดยนํา
พระราชกระแส  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ ทําอยางไรใหชุมชน มาใหโรงเรียน
โดยเฉพาะนักเรียน ชวยในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และมีการทํา DNA Fingerprint ในโรงเรียน ” การนี้
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม ชุมชน โรงเรียน  ในตําบลเสนางคนิคม  เห็นพองตองกัน ท่ีจะรวมสนองพระราชดําริใน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) โดยดําเนินกิจกรรมตามศักยภาพความพรอม และเพ่ือจัดตั้ง “ ศูนยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรทองถ่ิน
ตําบลเสนางคนิคม ” เพ่ือเปนฐานทรัพยากรในการพ่ึงตนเองสูเศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชนแทแกชุมชนตําบล
เสนางคนิคม และประเทศชาติตอไปในอนาคต

ดังนั้น เทศบาลตําบลเสนางคนิคม  จึงไดจัดทําโครงการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพปาชุมชนเพ่ือ
จัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน ประจําป ๒๕๕๙ ข้ึน เพ่ือสนองพระราชดําริ ฯ และเปนการปลูกจิตสํานึกใหประชาชนมี
สวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรทองถ่ิน มีฐานขอมูลและเปนแหลงเรียนรูทรัพยากรทองถ่ิน
3.วัตถุประสงค

๑. เพ่ือสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพ่ือดําเนินงานปกปกทรัพยากรทองถ่ิน  สํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถ่ิน  ปลูกรักษาทรัพยากร

ทองถ่ิน อนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทองถ่ิน ศูนยขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน และสนับสนุนในการอนุรักษและ
จัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน (นอกจากพันธุกรรมพืชแลว ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมภูมิปญญา รวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ )

๓. เพ่ือจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน ซึ่งมีท้ังทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ  ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมภูมิปญญาตําบลเสนางคนิคม

๔. เพ่ือจัดตั้ง “ศูนยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรทองถ่ินตําบลเสนางคนิคม”
4.เปาหมาย

๑. พ้ืนท่ีปาดอนโอง บานบก ตําบลเสนางคนิคม อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ
พ้ืนท่ีดําเนินการ ประมาณ 20 ไร

๒. ผูเขารวมดําเนินการกิจกรรม ประกอบดวยคณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจางเทศบาล
ตําบลเสนางนิคม คณะครูโรงเรียนบานบก กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชนอสม.และประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบล
เสนางคนิคมจํานวน ๕๐ คน.
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5.วิธีดําเนินการ/กิจกรรม
๑. กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช
๒. กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
๓. กิจกรรมปลูกรักษาพันธกุรรมพืช
๔. กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
๕. กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
๖. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

6.ข้ันตอนการดําเนินงาน
๑. ข้ันเตรียมการ

๑.๑ จัดทําโครงการ
๑.๒ จัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานตามโครงการ ฯ ใหกับผูนํา ปราชญ  ครู นักเรียนและ

ประชาชนในพ้ืนท่ี
๑.๓ แตงตั้งคณะทํางานจัดทําโครงการและแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ
๑.๔ ประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนทราบ
๑.๕ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณท่ีใชในการดําเนินงาน

๒. ข้ันดําเนินการ
๒.๑ จัดทําแผนการปฏิบัติงาน แยกตามกิจกรรมตางๆ ตามท่ีกําหนด
๒.๒ กําหนดความรับผิดชอบ ตามแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนด
๒.๓ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการแตละกิจกรรม
๒.๔ บันทึกขอมูลพันธุกรรมพืชและจัดทําศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช ณ  สํานักงานเทศบาลตําบล

เสนางคนิคม
๒.๕ สนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืชในโรงเรียน

๓. ข้ันติดตามประเมินผลและสรุปผลโครงการ
๓.๑ สรุปผลการดําเนินงาน
๓.๓ รายงานผลการดําเนินงานใหสํานักราชเลขาธิการ

7 .ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 -2564 )

8.สถานท่ีดําเนินการ
ปาดอนโอง  บานบก ตําบลเสนางคนิคม อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ

9.งบประมาณ
36 ,000 บาท

10. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

11.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
๑. หนวยงานในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเสนางคนิคม และประชาชนตําบลเสนางคนิคม ไดมีกิจกรรมสนอง

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เกิดการปกปกทรัพยากรทองถ่ิน สํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถ่ิน ปลูกรักษาทรัพยากรทองถ่ิน

อนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทองถ่ิน ศูนยขอมูลทรัพยากรทองถ่ินและสนับสนุนในการอนุรักษและจัดทําฐาน
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ทรัพยากรทองถ่ิน (นอกจากพันธุกรรมพืชแลวทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิ
ปญญา รวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ )

๓. มีฐานขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน ซึ่งมีท้ังทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาอําเภอเสนางคนิคม

๔. มีศูนยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรทองถ่ินเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
๑2.การติดตามและประเมินผล

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม เปนผูติดตามและประเมินผลโครงการ โดยการสํารวจความพึงพอใจ และ
ติดตามผลการอนุรักษพันธุกรรมพืชอยางตอเนื่อง และรวบรวมขอมูลพันธุไมอยางตอเนื่องเปนปจจุบัน และขยาย
เครือขายการอนุรักษในพ้ืนท่ีตอไป

1 .2 .3 การสรางจิตสํานึกและตะหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลท่ี 9 ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูท่ียากจนของ
ราษฎร พรอมท้ังไดพระราชทานแนวทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานใหความ
ชวยเหลือแกไขปญหาใหกับราษฎรผูประสบความทุกขยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ ท่ัวประเทศ
โดยเนนใหผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรกใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยาง “พออยู พอกิน”
และขณะเดียวกันก็เปนการปูพ้ืนฐานไวสําหรับ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต”ดวย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจึงเปนโครงการท่ีมุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูท่ีดีข้ึนโดยเฉพาะประชาชนในชนบท
ท่ีอยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแกไขปญหาเฉพาะหนา เปนข้ันตอน
ตามลําดับความจําเปน ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการสมัยใหมท่ีเหมาะสม
นอกจากนั้น ยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา และความตองการของ
ชุมชน สามารถ
วางแผนการผลิตท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และความพรอมของเกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใช
กระบวนการแบบมีสวนรวมของเกษตรกร

เทศบาลตําบลเสนางคนิคมจึงจัดทําโครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพ สรางรายได โดยมีแนวทาง
ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกตเผยแพรใหกับผูมี
รายไดนอย ดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ
3. วัตถุประสงค

3 .1 สงเสริมอาชีพใหกับคนยากจนในเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
3 .2 สงเสริมความรูความเขาใจในการเพาะเห็ดใหกับคนยากจนในเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
3 .3 สามารถนําความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง
3 .4 สามารถนําเห็ดไปแปรรูปเปนสินคาตางๆ
3 .5 สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนและผูท่ีมีความสนใจในการสรางอาชีพในเทศบาลตําบลเสนางคนิคม

5. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
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6. วิธีดําเนินการ
6 .1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ
6 .2 จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการเพาะเห็ดใหกับผูรวมโครงการ
6 .3 ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง
6 .4 ฝกปฏิบัติงานอยางจริงจัง

7 . ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )

8. งบประมาณดําเนินการ
50 ,000 บาท

9. ผูรับผิดชอบ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10 .1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเพาะเห็ด
10 .2 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการแปรรูปเห็ด
10 .3 ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได
10 .4 มีรายไดเพ่ิมข้ึน ลดรายจาย เกิดความพอเพียง
10 .5 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 การสรางจติสํานึกและตะหนักแกเด็กและเยาวชน
1 .3 .1 การสรางจิตสํานึกและตะหนึกในความซื่อสัตยสุจริต
1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลเสนางคนิคม

(กิจกรรม “โตไปไมโกง”)
2 . หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ีสะทอน
วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี
คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุม
เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6  ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ัง
ในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมี
หนาท่ีตองทํา ในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5 ) สงเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และ (6 ) สงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มี
อํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้
(9 )จัดการศึกษา (10 ) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ี
ตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐตองสงเสริม
การดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น
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เทศบาลตําบลเสนางคนิคม พิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการสรางภูมิคุม
กันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลเสนางคนิคม (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ข้ึน เพ่ือเปนการสรางภูมิคุม
กันและคานิยมท่ีถูกตองซึ่งจะเปนรากฐานท่ีสําคัญ ท่ีทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และ
เปนการปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่นท่ีไดผลท่ีสุดโดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง
มีความซื่อสัตยสุจริต การยึดม่ันในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติตอตนเองและผูอ่ืนโดยชอบ ไมคดโกง มี
จิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวมมีความรับผิดชอบตอตัวเองในการ
กระทําใดๆ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม
3. วัตถุประสงค

3 .1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต
3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม

4. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลเสนางคนิคม จํานวน 100คน
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรูประสบการณท่ี

ไดรับมาปรับใชกับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข
6. พื้นท่ีดําเนินการ

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
7 . งบประมาณดําเนินการ

20 ,000บาท
8. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

10 .1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
10 .3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชน

สวนรวม



19

1 .3 .2 การสรางจิตสํานึกและตอตานการทุจริต
1. ช่ือโครงการ : โครงการพานองทองธรรมะ
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา.

ในสภาวะปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลิน
ในกระแสคานิยมโลกตะวันตก ละท้ิงคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวาเปนสิ่งท่ี งมงาย ไรสาระ ลาสมัย จึง
ดําเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ท่ีจะทําใหชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแกปญหาตางๆ ในชีวิตท่ี
เกิดข้ึนได จึงมีแนวโนมในการดําเนินชีวิตท่ีผิด กอใหเกิดความเครียดจนอาจจะแกปญหาดวยการฆาตัวตาย หรือ
แกปญหาดวยการพ่ึงยาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เปนอนาคตของ
ชาติเปนกลุมคนท่ีมีพลังอันสําคัญท่ีสามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต เด็กและเยาวชนเปนวัยท่ีมีความคิดสรางสรรค มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุนใหเด็กและเยาวชนกลา
คิด กลาทํา กลาแสดงออกในสิ่งท่ีดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสรางสรรค สรางใหพวกเขาตระหนักถึงคุณคา
ของตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมตกเปนเหยื่อหรือสรางปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปน
ผูพรอมท่ีจะพัฒนาตนเองใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณคา เปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเพ่ือความ
เจริญกาวหนาและม่ันคงของชาติ เยาวชนจึงตองมีความรูและศีลธรรมควบคูกันไป เพ่ือใหเยาวชนมีจริยธรรม มี
ศีลธรรม และมีคานิยมในการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม

โครงการอบรม “พานองทองธรรมะ” เปนโครงการท่ีชวยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝง
จริยธรรมคุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเปนแนวทางการประพฤติตนท่ีดี ใหมีทักษะในการ
ดําเนินชีวิต “เกง ดี และมีความสุข” เพ่ือใหเด็กและเยาวชนท่ีนําธรรมะนําหลักคําสอนท่ีรับไปประยุกตใช
ชีวิตประจําวัน คือการพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมท่ีดีงามเหมาะสม การ
พัฒนาศีล โดยการอยูรวมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ดวยความเก้ือกูลและประกอบอาชีพท่ีสุจริต การพัฒนา
จิต ใหเปนจิตท่ีสมบูรณท้ังคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิตและสุดทายการพัฒนาปญญา ใหเกิด ปญญาในการรู
จริงรูเทาทันทางเจริญ ทางเสื่อมปจจัย ท่ีเก่ียวของรูวิธี การปองกันรูวิธีแกไขปญหา สรางภูมิตานทานใหกับตนเอง
ดวยคุณธรรม ใหเปนผูมีชีวิตอยูอยางรูเทาทันโลก นําพาชีวิตสูความสําเร็จเพ่ือเก้ือกูลตนเองและประเทศชาติใน
ท่ีสุด
3. วัตถุประสงค

3 .1 เพ่ือใหผู เขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกันอันกอใหเกิด
ความสัมพันธสามัคคีในหมูคณะ

3 .2 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซึ่งกันและกัน
3 .3 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณและการอยูรวมกันในสังคม
3 .4 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองและการมีสวนรวม
3 .5 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย

4. เปาหมาย/ผลผลิต
เด็กนักเรียนและเยาวชนเทศบาลตําบลเสนางคนิคม

5. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

6. วิธีดําเนินการ
6 .1 ประชุมผูเก่ียวของกําหนดจัดงาน
6 .2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
6 .3 ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ
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6 .4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตางๆ เขารวมโครงการ
6 .5 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง
6 .6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพรอมท้ังภาพถายกิจกรรม
6 .7 ดําเนินการตามโครงการ
6 .8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน

7 . ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป ( ปงบประมาณ 2561 -2564 )

8. งบประมาณดําเนินการ
20 ,000บาท

9. ผูรับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10 .1 ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก
10 .2 ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเอง
10 .3 ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย สุจริต มีวินัย
10 .4 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

1 .3 .3 การสรางจิตสํานึกและตะหนึกใหมีจิตสาธารณะ
1.โครงการ : โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษปาชุมชน
2. หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยในอดีตเปนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมากแตจากการท่ีมีการลักลอบตัดไม
ทําลายปาไมท่ีผิดกฎหมายเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็วทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีจํานวนลด
นอยลงซึ่งสงผลกระทบตอธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตางๆตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน
เปนอยางมากวิถีชีวิตของชุมชนในชนบทไทยสวนใหญ ผูกพันอยูกับพ้ืนท่ีปามาเปนระยะเวลายาวนาน มีการอาศัย
พ่ึงพิงทรัพยากรปาไมในการดํารงชีวิต แตในชวงระยะเวลาท่ีผานมา การพัฒนาประเทศและการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ เปนไปอยางรวดเร็ว มีการใชทรัพยากรตางๆ เปนวัตถุดิบเพ่ือการผลิตจํานวนมากกอให เกิดการใช
ทรัพยากรอยางฟุมเฟอย โดยเฉพาะทรัพยากรปาไมท่ีถูกใชเกินกวาศักยภาพ มีการบุกรุกแผวถางเปลี่ยนพ้ืนท่ีปาไม
เปนท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรมทําใหสูญเสียพ้ืนท่ีปาไมอยางถาวร เกิดผลกระทบตอทรัพยากรอ่ืนๆตามมา เชน ทํา
ใหขาดแคลนน้ํา ดินขาดความอุดมสมบูรณ สงผลใหทําการเกษตรไมไดผล นอกจากนี้การบุกรุกพ้ืนท่ีปาไมยัง
กอใหเกิดความขัดแยงรุนแรงและบอยครั้งระหวางเจาหนาท่ีของรัฐผูปฏิบัติงานดานปาไมกับราษฎรท่ีอาศัย
ทรัพยากรปาไมในการดํารงชีวิตจากปญหาดังกลาวทําใหจําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินการ จากเดิมท่ีใหรัฐมี
หนาท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติเพียงฝายเดียวเปนการกระจายอํานาจโดยใหราษฎรและองคกร
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการคุมครองดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี กรมปาไมใน
ฐานะหนวยงานภาครัฐ ไดตอบสนองตอแนวทางดังกลาว โดยไดนําไปแปลงสูการปฏิบัติเปนแผนงานของกรมปาไม
ในเรื่องการมีสวนรวมระหวางประชาชนกับเจาหนาท่ีรัฐในการจัดการทรัพยากรปาไม หรือท่ีเรียกวา “การสงเสริม
การจัดการปาชุมชน” โดยการจัดทําโครงการปาชุมชนตั้งแตป พ.ศ. 2543 เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน “การสงเสริม
การจัดการปาชุมชน” จึงเปนภาพรวมการทํางานของพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการ
ปาไมหรือเจาหนาท่ีกรมปาไม รวมกับราษฎรในชุมชนและเจาหนาท่ีรัฐฝายอ่ืนๆ องคกรตางๆ ในการจัดการ
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ทรัพยากรปาไม จนเกิดผลในการจัดการปาไมในรูปแบบการมีสวนรวมทุกข้ันตอนนําไปสูเปาหมายหลัก คือ ปา
ยั่งยืน ประชาชนไดรับประโยชน

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม  ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว  จึงไดจัดทําโครงการอบรมเยาวชนอนุรักษปา
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเสนางคนิคมข้ึน เพ่ืออนุรักษปาชุมชนและฟนฟูใหปาชุมชนกลับมามีความสมดุลเพ่ิม
มากข้ึน
2. วัตถุประสงค

๑. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชน มีความรูในการอนุรักษปาชุมชน
๒. เพ่ือใหเยาวชนมีสวนรวมในการฟนฟูสภาพปาใหคืนสภาพปาท่ีสมบูรณดังเดิม
๓. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเยาวชนไดรูจักอนุรักษปาชุมชน รักและหวงแหนทรัพยากรปาไมชุมชน

3.เปาหมาย
นักเรียนโรงเรียนบานบก

4.วิธีดําเนินการ
1 . จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ
2 . ติดตอประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของ
3 . ดําเนินการตามโครงการ โดยการอบรมใหความรูในการอนุรักษปาชุมชน และปลูกปาทดแทน ณ

บริเวณปาชุมชนดอนโอง บานบก
4 . สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ

5.ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 -2564 )

6.สถานท่ีดําเนินการ
หอประชุมโรงเรียนบานบกและปลูกปา  ณ  ปาชุมชนดอนโอง

7 .งบประมาณ
จํานวน 30,000 บาท

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
๑. เยาวชน มีความรู ความเขาใจในการอนุรักษปาชุมชน
๒. เยาวชนมีสวนรวมในการฟนฟูสภาพปาใหคืนสภาพปาท่ีสมบูรณดังเดิม
๓. เยาวชนจิตสํานึกในการอนุรักษปาชุมชน รักและหวงแหนทรัพยากรปาไมชุมชนมากข้ึน
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทจุริต
2 .1 การแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน”
2. หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3
ฉบับ ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความ
รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด
วิสัยทัศน“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมิน
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการ
ท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและ
ประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได

กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งใน
การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐ
จะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ
รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําได
เทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ท้ังนี้
ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสรางความขมข่ืนใจใหแก
คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของ
คนทํางานราชการสวนทองถ่ิน ใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวน
มาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืนๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทํางานในทองถ่ิน อาจตอง
ถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางท่ีคนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจ
ใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของ
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รัฐ ท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจาก
การทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการ
ทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป
3. วัตถุประสงค

เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย
การจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร
4. เปาหมาย/ผลผลิต

4 .1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
4 .2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
4 .2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป

5. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

6. วิธีดําเนินการ
6 .1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
6 .2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเกียวของ
6 .3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6 .4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6 .5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6 .6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6 .7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

7 . ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ
10 .1 ผลผลิต

- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป จํานวน 1 ฉบับ

10 .2 ผลลัพธ
- การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได
- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
2 .2 .1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเร่ืองการบรรจุ
แตงตั้ง โยกยาย โอน เล่ือนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
โครงการท่ี 1
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบยีบ)
2. หลักการและเหตุผล

พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม เปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญตอ
องคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอ
องคกร และประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัย
สําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพจะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการ
ทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานไดดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือ
นําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป เพ่ือใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ
เทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีสวน
รวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิด
ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอํานาจเจริญx เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลล และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดอํานาจเจริญเรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง

ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน
3. วัตถุประสงค

3 .1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล
3 .2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตองโปรงใสสามารถตรวจสอบไดั
3 .3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
3 .4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพไดคนดี

คนเกงเขามาทํางาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต

จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ
5. พื้นท่ีดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเสนางคนิคม

6. วิธีดําเนินการ
1 . กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/

เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอํานาจเจริญเรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล
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2 . นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
3 . ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล
4 . ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
5 . สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน

7 . ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10 .1 ผลผลิต

- มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ
- เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล

10 .2 ผลลัพธ
- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา 90  %
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ํากวา

ระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีได

โครงการท่ี 2
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ
2. หลักการและเหตุผล

เทศบาลตําบลเสนางคนิคมเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล ท้ังท่ีเปน
หนาท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให เทศบาลมีหนาท่ีตอง
ทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้น
มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝาย
ผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน
ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา
ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2 4 9 6 มาตรา 5 0 วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา
6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิด ประโยชนสุข ของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ ตอ
ภารกิจ ของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปนประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการ
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ตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา
4 8 (2 ) เตรส ท่ีกําหนดใหนายกเทศมนตรี มีอํานาจหนาท่ีในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับราชการของ
เทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดใหนายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล
และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล มาตรา 4 8 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการใหแก รองนายกเทศมนตรี ท่ีไดรับแตงตั้งในการสั่ง หรือการปฏิบัติราชการของ
นายกเทศมนตรีได มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจาง
เทศบาล รองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาล ใหเปนไปตามนโยบาย
และอํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมาย กําหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอํานาจเจริญเรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบิหารงานบุคคลของ
เทศบาลจังหวัดอํานาจเจริญ

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาท่ีของเทศบาลข้ึน
3. วัตถุประสงค

3 .1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน

3 .2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
3 .3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3 .4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ
ประกอบดวยนายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมายให
หัวหนาสวนราชการ
5. พื้นท่ีดําเนินการ

สํานักงานเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6. วิธีดําเนินการ

6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาตอนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ
6 .2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ

ถือปฏิบัติ
6 .3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6 .4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน

7 . ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10 .1 ผลผลิต

มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ
10 .2 ผลลัพธ

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต

โครงการท่ี 3

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน”

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหาร

ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน
ซึ่งนายกเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อน
ข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของ
ผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู ใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
ขาราชการเทศบาล จังหวัดอํานาจเจริญเรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการ
ไดกําหนดใหนายกเทศมนตรี แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการเทศบาล ดวยเหตุผลนี้เอง
จึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน
3. วัตถุประสงค

เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ขาราชการเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
5. พื้นท่ีดําเนินการ

สํานักงานเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6. วิธีดําเนินการ

6 .1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการเทศบาลตําบล
เสนางคนิคมโดยแตงตั้งปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคมเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปน
กรรมการ และขาราชการเทศบาลตําบลเสนางคนิคมท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ

6 .2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการเทศบาลตําบลเสนางคนิคมโดย
ประกอบดวยประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และขาราชการเทศบาลตําบล
เสนางคนิคมท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ

6 .3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการเทศบาลตําบล
เสนางคนิคมเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีให
คําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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6 .4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการเทศบาลตําบล
เสนางคนิคมรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการเทศบาลตําบลเสนางคนิคม

6 .5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการเทศบาลตําบลเสนางคนิคมพิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการเทศบาลตําบลเสนางคนิคมเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามท่ีกําหนดไวในประกาศ
คณะกรรมการขาราชการ เทศบาลตําบลเสนางคนิคมจังหวัดอํานาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของขาราชการเทศบาลตําบลเสนางคนิคม

7 . ระยะเวลาดําเนินการ
ชวงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
งานการเจาหนาท่ี สํานักปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได

2 .2 .2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสินของทาง
ราชการ โดยยึดถือ และปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด

1.โครงการ : กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ –จัดจางของ เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
1.หลักการเหตุผล/ความเปนมา

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหา
รายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตาม
อํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว การสรางความโปรงใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได

ท้ังนี้  ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540และพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวน
ราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน
คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใชราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจางเพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางของเทศบาล
ทุกโครงการและกิจกรรม
2..วัตถุประสงค

3 .1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบและสามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางตาม
โครงการและกิจกรรมตางๆ ของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม

3 .2 เพ่ือสงเสริมความโปรงใสในการบริหารงานภาครัฐ
3..เปาหมาย

เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ไดแก ทางเว็บไซต บอรด
ประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการเทศบาลตําบลเสนางคนิคม หนังสือราชการ ระบบกระจายเสียงตามสายของหมูบาน
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4.พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

5.วิธีดําเนินการ
5 .1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง -

ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง – ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน -
ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
-ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน

5 .2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแก ทาง
เว็บไซตบอรดประชาสัมพันธ เสียงตามสายของหมูบาน หนังสือราชการ เปนตน
7 .ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 )
8.งบประมาณในการดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9.ผูรับผิดชอบโครงการ

กองคลัง เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10 .1 ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง
10 .2 การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน
10 .3 ลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได

2 .2 .3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเดความพึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล

ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5 ) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปน
กฎหมายท่ีเปนท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพ่ือใหการ
ดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใช
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยาง
นอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชน
เทศบาลตําบลเสนางคนิคมเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการ
สาธารณะ ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึง
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พอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพท่ัวถึงและแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขต
เทศบาลตําบล  เสนางคนิคม ใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค

3 .1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
3 .2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได
3 .3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผู

มาติดตอขอรับบริการ
3 .4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล

การดําเนินงานได
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเสนางคนิคมและผูท่ีมาติดตอราชการกับเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
5. พื้นท่ีดําเนินการ

สํานักงานเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6. วิธีดําเนินการ

6 .1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ
6 .2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน
6 .4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน
6 .4 .1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน
6 .4 .2 ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
6 .4 .3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ
6 .4 .4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน
6 .4 .5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ
6 .4 .6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชนท้ัง

เวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6 .4 .7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6 .5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
6 .6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนําจุดบกพรองในการ

จัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป
7 . ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ 2561 -2564 )
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม กองคลัง กองชาง เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10 .1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
10 .2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได
10..3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอขอรับ

บริการ
10..4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการดําเนินงานได

2.3 มาตรการใชดุลพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไป ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2 .3 .1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการ
รับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหาร
จัดการท่ีดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น

เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน
เกิด ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปท่ีผานมา
เทศบาลตําบลเสนางคนิคมจึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการ
บริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามกฎหมายเปนสําคัญ
3. วัตถุประสงค

3 .1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3 .2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
3 .3 เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
3 .4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
4 .1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานของเทศบาลตําบลเสนางคนิคมใหสั้นลง
4 .2 ประชาชนในพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
4 .3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป
4 .4 พนักงานและเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
4 .5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
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5. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคมอําเภอเสนางคนิคมจังหวัดอํานาจเจริญ

6. วิธีดําเนินการ
6 .1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6 .2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุง

ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ีผูบังคับบัญชา
สามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแก
ผูใตบังคับบัญชา

6 .3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ท่ีนายกเทศมนตรีมอบอํานาจใหรองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทํา
แผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ

6 .4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมาปรับปรุง
การปฏิบัติ

6 .5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและผูบริหารทราบ
7 . ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10 .1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาท่ี

10 .2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
10 .3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10 .4 ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม เปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําใหประชาชนมี

ความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน
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2 .3 .2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยว กับการส่ัง อนุญาต อนุมิติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดําเนินการอื่นใด ของผูมีอํานาจในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการท่ี 1
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล

การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็
เพ่ือเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ
คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม
เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ

ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการ
บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
3. วัตถุประสงค

เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลเสนางคนิคมภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
4. เปาหมาย

คณะผูบริหารเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม รองปลัดเทศบาลตําบล
เสนางคนิคม หรือหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นท่ีดําเนินการ

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6. วิธีดําเนินการ

6 .1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร
ปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม รองปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ

6 .2 ดําเนินการออกคําสัง่ฯ
6 .3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม รอง

ปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ท่ีไดรับมอบหมายทราบ
7 . ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 )
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สวนราชการทุกสวน
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ
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โครงการท่ี 2

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกเทศมนตรี
2. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2 4 9 6 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ไดบัญญัติเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ
นายกเทศมนตรีไวหลายเรื่องหลายประการ รวมท้ัง มีกฎหมายอ่ืน อีกหลายฉบับ ท่ีบัญญัติอํานาจหนาท่ีของ
นายกเทศมนตรี เอาไว การท่ีนายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการ
ประพฤติมิชอบในข้ันตอนตางๆ เกิดข้ึนได ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน เทศบาลจึงได
กําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
3. วัตถุประสงค

3 .1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี

3 .2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาท่ี
4. เปาหมาย/ผลผลิต

มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เรื่อง
5. พื้นท่ีดําเนินการ

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6. วิธีดําเนินการ

6 .1 รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา
6 .2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง

ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
7 . ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

งานการเจาหนาท่ี สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ
โครงการท่ี 3

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของ ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ
2. หลักการและเหตุผล

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล ท้ังท่ีเปน
หนาท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2 496หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหเทศบาลมีหนาท่ีตอง
ทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้น
มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝาย
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บริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยังหัวหนาหนวยงาน
ระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา
ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2 4 9 6 มาตรา 5 0 วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา
6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปนประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการ
ตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา
4 8 (2 ) เตรส ท่ีกําหนดใหนายกเทศมนตรี มีอํานาจหนาท่ีในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ และเก่ียวกับราชการของ
เทศบาล มาตรา 48 สัตตุรส กําหนดใหนายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล
และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกเทศมนตรีท่ีไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ
นายกเทศมนตรีไดมาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจาง
เทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย
และมีอํานาจหนาท่ีอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดxxx เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
จังหวัดอํานาจเจริญ

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาท่ีของเทศบาลข้ึน
3. วัตถุประสงค

3 .1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชน

3 .2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน
3 .3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3 .4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ
4. เปาหมาย

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ
ประกอบดวยนายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมายให
หัวหนาสวนราชการ
5. พื้นท่ีดําเนินการ

สํานักงานเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
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6. วิธีดําเนินการ
6 .1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ

สั่งการ
6 .2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ

ถือปฏิบัติ
6 .3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6 .4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน

7 . ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10 .1 ผลผลิต

มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ
10 .2 ผลลัพธ

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต

2.4 การเชิดชูเกียรตแิกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตน
ใหเปนที่ประจักษ
2 .4 .1 ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณะรรม จริยธรรม
1. ช่ือโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ
2. หลักการและเหตุผล

สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพ่ือความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทํา
ใหการมีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการทุจริต
ทุกระดับทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆ เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีท่ียืนในสังคม สราง
แบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลัง เทศบาลตําบลเสนางคนิคมจึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชูเผยแพร ประชาสัมพันธและ
มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกพนักงาน ลูกจาง ของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ผูกระทําความดี เพ่ือสง
เสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเปน
แบบอยาง เพ่ือปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เปน
รากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข
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3.วัตถุประสงค
3 .1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแก พนักงาน ลูกจาง ของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต

มีคุณธรรม จริยธรรม
I 3 .2 เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกพนักงาน ลูกจาง ของเทศบาลตําบล
เสนางคนิคม ประพฤติ ปฎิบัติตน
4. เปาหมาย/ผลผลิต

มีการยกยองเชิดชูเกียรติ พนักงาน ลูกจาง ของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ท่ีท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีดี
5. พื้นท่ีดําเนินการ

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6. วิธีดําเนินการ

จัดใหมีการคัดเลือก พนักงาน ลูกจาง ของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
7 . ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  )
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

งานประชาสัมพันธ เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

จํานวนพนักงาน ลูกจางท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ

2 .4 .2 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น
1. โครงการ : กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมใน
กิจกรรมของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
2. หลักการและเหตุผล

การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดข้ึนในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐานอันสําคัญ
ในการพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละเพ่ือสวนรวม ถือ
วาเปนหลักสําคัญของการทําความดีดังนั้น เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานท่ีมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตย สุจริต ทําความดีอยางตอเนื่องเปนแบบอยางแกประชาชนเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ผูท่ีทํา
คุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลเสนาคนิคม อยางสมํ่าเสมอ เทศบาลตําบลเสนางค
นิคม จึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย สุจริต และการตอตานการทุจริตแกบุคคล หนวยงาน
องคกรดีเดนผูทําความดี มีความซื่อสัตยสุจริต และผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลเส
นางคนิคม โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกยองบุคคลผูเสียสละและทําคุณประโยชนใหกับเทศบาลท่ีควร
ไดรับการยกยองชมเชย และเปนบุคคลตัวอยางและจัดกิจกรรมรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน
หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตําบลเสนางคนิคม มีคานิยม ยกยอง เชิดชูและเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติ
ตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
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3. วัตถุประสงค
3 .1 เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบล

เสนางคนิคม
3 .2 เพ่ือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขต

เทศบาลตําบลเสนางคนิคมตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม
3 .3 เพ่ือรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตําบลเสนางค

นิคมมีคานิยม ยกยอง เชิดชูและเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต

- ประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
- ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม

6. วิธีดําเนินการ
6 .1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสรางมาตรการรวมกันในการกําหนดหลักเกณฑการ

พิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน
6 .2 คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทําความดี เพ่ือใหเปนแบบอยาง
6 .3 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนท่ีผานการ

คัดเลือกและไดคะแนนสูงสุด
7 . ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10 .1 ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมใน
กิจกรรมของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม

10 .2 ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตําบลเสนางคนิคม มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็น
คุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
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2 .4 .3 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1.โครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลัง
ไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแส
โลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร
พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใช
ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ตนทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหตองหัน
กลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกิน
ไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีนาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเปนการใชพ้ืนท่ีเล็กๆ ใหเกิด
ประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย และ
ท่ีสําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนท่ีจะซื้อจากตลาด และเหลือจากการ
บริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม ไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก จึงไดคัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถลดการใชทรัพยากรน้ําและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลท่ีเหลือ
จากการบริโภคไปเพ่ิมรายไดอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีมีการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแลง
ใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุนและสถานการณท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนตัวอยาง ตลอดจนสามารถถายทอดความรู
เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอยางยั่งยืน จึงไดจัดทํา
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตงตั้งใหเปนวิทยากร ในการบรรยาย
ใหความรูแกเกษตรกรและผูท่ีสนใจ อีกท้ังยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย
3 .วัตถุประสงค

เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร เพ่ือ
ถายทอดความรูใหแกผูอ่ืน
4. สถานท่ีดําเนินการ

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
5. วิธีดําเนินการ

คัดเลือกบุคคล /ประชาชน ท่ีไดดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
6.ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ 2561 -2564 )
7 . งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
9. ตัวช้ีวัด.

จํานวนประชาชน/บุคคล ผูไดรับคัดเลือก
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10. ผลลัพธ
บุคคลผูไดรับคัดเลือก จะเปนแบบอยางใหบุคคล/ประชาชนในชุมชน เพ่ือดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2 .5 .1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี

โครงการท่ี 1
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ิ
2. หลักการและเหตุผล

จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ
ประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริง
ของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรให
กลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการ
ดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่ง สําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ

ดังนั้น เทศบาลตําบลเสนางคนิคม จึงไดจัดทํามาตรการ“จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”ท่ีกําหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตยสุจริตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ข้ึนเพ่ือ
เปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานใหสูงข้ึน
3.วัตถุประสงค

3 .1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี

3 .2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
3 .3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม

4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ

5. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

6. วิธีดําเนินการ
6 .1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ีมี

ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
6 .2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
6 .3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ
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7 .ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 -2564 )

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ

2 .5 .2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการท่ี 1
1.ช่ือโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ
ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
2.หลักการและเหตุผล

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม เนื่องจากเห็นความสําคัญของการ
ตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความเสียหายท่ี
อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช.,สตง.,จังหวัด,อําเภอ)เทศบาล
ตําบลเสนางคนิคม ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในทําหนาท่ี
ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการการ
ใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ไดมอบหมายให
หนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาท่ีใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินกรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอทักทวง
โดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วันนับจากวันท่ีไดรับแจขอทักทวง กรณีท่ีชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลว แตสตง.
ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จ
สิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2 548 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและ
ดําเนินการทางวินัย ฝายนิติการและดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไป
ตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด เท่ียงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด
ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม เพ่ือความโปรงใส
และปองกัน การทุจริต
3.วัตถุประสงค

3 .1 เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3 .2 เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
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4.เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร

5.พื้นท่ีดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

6.วิธีดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งานใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ

ตรวจสอบควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเสนางคนิคมและปฏิบัติตามขอทักทวงฯตามระเบียบ  ภายในกําหนด
7 . ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

ทุกสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10 . ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10.1 เทศบาลตําบลเสนางคนิคมมีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
10.2 เทศบาลตําบลเสนางคนิคมมีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบรหิารกิจการบานเมืองท่ีดี

โครงการท่ี 2
1.ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ”
2.หลักการและเหตุผล

กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งในแงของการทุจริตจะ
เก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือใหนักการเมือง
ทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานท้ังสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ

ดังนั้น เทศบาลตําบลเสนางคนิคมจึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพ่ือ
สงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ
4.เปาหมาย/ผลผลิต

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม จากหนวยงานภาครัฐ
และองคกรอิสระ อยางมีประสิทธิภาพ
5. พื้นท่ีดําเนินการ

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
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6. วิธีดําเนินการ
ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ

- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือ

คณะทํางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA

7 . ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม จากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ

2 .5 .3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณี มี เร่ือง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข”
2. หลักการและเหตุผล

ดวยเทศบาลตําบลเสนางคนิคม มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
โดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแสเสนอขอคิดเห็นซึ่งสามารถยื่นคํารองเรียนผาน
ชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับ
เรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงได
แตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําเทศบาลตําบลเสนางคนิคม รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการ
เรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ข้ึน เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจง
เรื่องรองเรียนตางๆเจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน
3.วัตถุประสงค

3 .1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ
3 .2 เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม

ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต

มีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข และมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับ
เรื่องรองเรียนรองทุกข
5. พื้นท่ีดําเนินการ

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6.วิธีดําเนินการ

6 .1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
6 .2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
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6 .3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปราง
ใสและเปนธรรม

6 .4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลเสนาง
คนิคม ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ
7 . ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )
8.งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9.ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัดเทศบาล
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบล
เสนางคนิคม ตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาล 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )
โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง
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มิติที่ 3
การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.1 จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ อปท.ในทุก
ข้ันตอน
3 .1 .1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
1.โครงการ : กิจกรรมจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของทางราชการ
2. หลักการและเหตุผล

อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ. 2540 มาตรา 14 และ
มาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนไดตรวจดูได และเพ่ือใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติดังกลาว เทศบาลตําบลเสนางคนิคมจึงจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของทางราชการใหประชาชนได
ตรวจดู ซึ่งถือวาเปนการตรวจสอบหนวยงานของรัฐโดยประชาชนอีกชองทางหนึ่ง
3. วัตถุประสงค

3 .1 เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของทางราชการไวใหประชาชนไดตรวจดู คนควา และศึกษา ตลอดจน
เผยแพรของมูลขาวสารของทางราชการ

3 .2 เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ
4. เปาหมาย

ประชาชนเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
5.พื้นท่ีดําเนินการ

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6.วิธีดําเนินการ

6 .1 ดําเนินการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6 .2 จัดเตรียมแบบฟอรม คํารองสําหรับขอตรวจดูขอมูลขาวสารของทางราชการ
6 .3 จัดเตรียมสถานท่ี โตะ ตูเก็บเอกสาร

7 .ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564)

8.งบประมาณในการดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9.ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10 .1 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ

ขาราชการฯ
10 .2 มีเครือ่งมือจากภายนอก และประชาชนท่ีกํากับความประพฤติของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

ขาราชการ ลูกจางใหเกิดความโปรงใส มีมาตรฐาน
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3 .1 .2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการบริหารงานงบประมาณ การเงิน
การจัดหา การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย
ระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ีกําหยดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได
1. โครงการ :กิจกรรม เผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสิน
2. หลักการและเหตุผล

การบริหารงานภาครัฐจําเปนตองมีความโปรงใส เปดเผย โดยเฉพาะตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารของ
ทางราชการใหประชาชนไดทราบและสามารถเขาตรวจดู รวมท้ังการสอบถามไปยังหนวยงานของรัฐได ท้ังนี้การ
เปดเผยขอมูลขาวสารทางการเงิน การคลัง และการพัสดุ รวมท้ังทรัพยสินของทางราชการถือเปนอีกแนวทางหนึ่ง
ในการแสดงความนาเชื่อถือ ความโปรงใส และความศรัทธาของประชาชนตอหนวยงานรัฐ
3. วัตถุประสงค

เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารทางดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสิน
4. เปาหมาย

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
5. พื้นท่ีดําเนินการ

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6. วิธีดําเนินการ

จัดเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการเก่ียวกับงบประมาณรายจายประจําป รายการบัญชีรายรับ
รายจายขอมูลการจัดซื้อจัดจาง การจัดการพัสดุ โดยประชาสัมพันธผานเสียงตามสายของหมูบาน การติดประกาศ
ในหมูบานและท่ีทําการเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
7 . ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 )
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

กองคลัง เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

ประชาชนเทศบาลตําบลเสนางคนิคมไดรับทราบขอมูลขาวสารของทางราชการ และมีโอกาสได
ตรวจสอบผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม กอใหเกิดความโปรงใส

3 .1 .3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลจาวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชน
กับการมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน
1 . โครงการ : โครงการจัดทําวารสารเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
2. หลักการและเหตุผล

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 56 และมาตรา 287
วรรคสาม กําหนดใหบุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานการ
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ดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณการใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป เพ่ือใหประชาชน
มีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ประกอบกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดใหหนวยงาน
รัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของทางราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได โดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ไดใหความหมายของ “ขอมูลขาวสาร” หมายถึง สิ่งท่ีสื่อความหมายใหรู
เรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผาน
วิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟมรายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถาย ฟลม
การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีทําใหสิ่งท่ีบันทึกไวปรากฏได

เพ่ือเปนการดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา56 และ
มาตรา 287 วรรคสาม ประกอบกับตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และเพ่ือ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ผลการดําเนินงาน กิจกรรม โครงการตางๆ ของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ให
ประชาชนไดรับทราบโดยท่ัวกัน เทศบาลตําบลเสนางคนิคม จึงจัดทําโครงการจัดทําวารสารเทศบาลตําบล
เสนางคนิคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. วัตถุประสงค

1 . เพ่ือเปนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และการบรกิารสาธารณะท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและของรัฐ ใหประชาชนไดรับทราบ

2 . เพ่ือเปนการเผยแพรผลการดําเนินงาน กิจกรรม โครงการตางๆ ของเทศบาลตําบลเสนางคนิคมให
ประชาชนไดรับทราบอยางกวางขวาง

3 . เพ่ือเปนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และเผยแพรความคิดเห็นความตองการของ
ประชาชน

ในทองถ่ิน ในดานการบริหาร การพัฒนา และตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

4 . เพ่ือเปนสื่อกลางในการเสริมสรางความใกลชิดระหวางเทศบาลตําบลเสนางคนิคมกับประชาชน
และรับฟงขอคิดเห็นตางๆ ของประชาชน

4. เปาหมาย
เผยแพรวารสารไปยังหนวยงานราชการอ่ืนๆ กํานัน ผูใหญบาน และประธานชุมชนทุกชุมชน เพ่ือ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ผลการดําเนินงาน กิจกรรม โครงการตางๆ ของเทศบาลตําบลเสนางคนิคมให
ประชาชนไดรับทราบอยางกวางขวาง
5. วิธีดําเนินการ

1 . จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ
2 . แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําวารสาร
3 . ประชาสัมพันธโครงการไปยังทุกสํานักทุกกอง
4 . แสดงความจํานงสงบทความ ขอมูล ภาพถาย กิจกรรม โครงการ
5 . ดําเนินงานจัดทําวารสาร
6 . สงวารสารเผยแพรไปยังหนวยงานอ่ืนๆ กํานัน ผูใหญบาน และประธานชุมชนทุกชุมชน เพ่ือเผยแพร

ใหประชาชนไดรับทราบ รวมท้ังเผยแพรในงานนิทรรศการตางๆ
7 . สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการฯ
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6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ2561 -2564 )

7 . สถานท่ีดําเนินการ
งานประชาสัมพันธเทศบาลตําบลเสนางคนิคม

8. งบประมาณ
20 ,000 บาท

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานประชาสัมพันธสํานักปลัดเทศบาลเทศบาลตําบลเสนางคนิคม

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
1 . ประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร และการบริการสาธารณะของเทศบาลฯ ท่ีเปนปจจุบัน
2 . ประชาชนไดรับทราบถึงกิจกรรม และผลงานกาวหนาของเทศบาลฯ ทําใหเกิดความรูสึก

รักในทองถ่ินของตนเอง และใหความรวมมือกับเทศบาลฯ ดียิ่งข้ึน
3 . ชุมชนมีความเขมแข็งดานการบริหาร การพัฒนา และตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน
4 . เกิดความใกลชิดและความสัมพันธอันดีระหวางเทศบาลกับประชาชน

3 .2 การรับฟงความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
3 .2 .1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยูและ
สุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น
1.ช่ือโครงการ :โครงการประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561 -2564 )
2 . หลักการและเหตุผล

เนื่องดวยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2 4 96 แกไขถึงฉบับท่ี 1 3 มาตรา 5 0 การปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒
มาตรา ๑๖ (๑) กําหนดใหเทศบาล เมืองพัทยาและองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2559 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ซึ่งมี
ลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความ
ตอเนื่อง และเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสี่ป โดยจะนําไปสูกระบวนการการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
ความสําคัญ ตองสะทอนความตองการของประชาชนในรูปแบบแผนงานโครงการหรือกิจกรรมตางๆ โดยผาน
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชนและองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี เพ่ือ
ขับเคลื่อนการประสานแผนงานและงบประมาณในทุกดาน ลดความซ้ําซอนในการนําไปปฏิบัติ และสอดรับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด เพ่ือใหสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการจัดทํา
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งบประมาณรายจายและใหเกิดประโยชนตอประชาชนอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและตาม
หนังสือจังหวัดอํานาจเจริญ  ท่ี อจ 0032/1442 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณ
และดําเนินการขับเคลื่อนโครงการอํานาจเจริญ คนดี สุขภาพดี รายไดดี สูเมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไดขอความรวมมือจากเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบลทุกแหง สนับสนุนงบประมาณและ
ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกลาว จํานวน 200 ,000 บาท และหนังสือสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
อําเภอเสนางคนิคม ท่ี อจ 0023 .11 /ว066 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2560 เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตจังหวัดอํานาจเจริญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2 5 60 โดยใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตรวจสอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณท่ีจะดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในปงบประมาณ พ.ศ.2 5 6 0 ท้ังงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร  งบประมาณปกติของหนวยงานหรือ
งบประมาณจากแหลงอ่ืนๆ พรอมรายงานผลการดําเนินงานนั้น เนื่องจากแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕61 -๒๕๖
4 ) ของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ไมมีโครงการอุดหนุนจังหวัดอํานาจเจริญตามโครงการอํานาจเจริญ คนดี
สุขภาพดี รายไดดี สูเมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  และโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณท่ีจะ
ดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต และโครงการในการบริหารงานในดานตางๆ ของเทศบาล
ตําบลเสนางคนิคม

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงค มีประสิทธิภาพเทศบาลตําบลเส
นางคนิคม จึงไดจัดทําโครงการประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561 -2564 ) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี
1 /2560 ข้ึน
3. วัตถุประสงค

3 .1 เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561 -2564 )
3 .2 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอประเด็นปญหาและความตองการตามบริบท
3 .3 เพ่ือใหการจัดบริการสาธารณะเปนไปตามกรอบอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
3 .4 เพ่ือการบริหารของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย

4. วิธีดําเนินการ
4 .1 จัดทําโครงการเสนอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
4 .2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป

(พ.ศ.2561 -2564 ) พรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
๔.๓ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชุมประชาคมทองถ่ิน พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป

(พ.ศ.2561 -2564 ) เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน
4 .4 ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561 -2564 ) และ

รายงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ
4 .6 การนําแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561 -2564 ) ไปใชในการจัดทํางบประมาณและประสาน

แผนงานโครงการ
5.เปาหมาย

ประชาคมระดับตําบลประกอบดวย  ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลเสนางคนิคม จํานวน 7
หมูบานจํานวน 1 ,896 ครัวเรือน อัตราสวนรอยละ 5 จํานวน 94 คนและสัดสวนท่ีกําหนด จํานวน 22 คน
พรอมดวยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเสนางคนิคม จํานวน 19 คน รวมท้ังสิ้น 135 คน
6.ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป ปงบประมาณ 2561 -2564 )
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7 . สถานท่ีดําเนินการ
7 .๑ หองประชุมเทศบาลตําบลเสนางคนิคม

8. หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ
- สํานักปลัด เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

9. งบประมาณ
25,000บาท

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
1 0 .1 สามารถนําแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2 5 6 1 -2 5 6 4 ) ไปใชเปนกรอบในการจัดทํา

งบประมาณ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
10 .2 ประชาชนเขารวมประชาคมหมูบานไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของจํานวนครัวเรือนท้ังหมด

10 .3 ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ
11. การติดตามและประเมินผล

11 .1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอยางนอยปละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและ
เดือนตุลาคมของทุกป

3 .2 .2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก
1. โครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข
2. หลักการและเหตุผล

เทศบาลตําบลเสนางคนิคมเปนหนวยงานของรัฐท่ีใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพ้ืนท่ีตามอํานาจ
หนาท่ี ในการบําบัดทุกข บํารุงสุข การจัดบริการสาธารณะในดานตางๆใหเกิดความท่ัวถึงเสมอภาค ในบางครั้ง
ประชาชนอาจมีความเดือดรอนในเรื่องของการไมไดรับความเปนธรรมจากเอกชน หรือแมกระท่ังหนวยงานของรัฐ
เอง ดังนั้นการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองเรียน รองทุกขจึงเปนชองทางหนึ่งในการชวยเหลือแบงเบาบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชนยามทุกขรอน
3.วัตถุประสงค

3 .1 เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตนใหประชาชนในพ้ืนท่ีอยางทันทวงที
3 .2 เพ่ือประนีประนอมขอพิพาทในพ้ืนท่ีอยางเขาถึง เขาใจ

4.เปาหมาย
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเสนางคนิคม

5.พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

6.วิธีดําเนินการ
6 .1 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางการรองทุกข รองเรียน
6 .2 มอบหมายเจาหนาท่ีใหดําเนินการรับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน
6 .3นําเรื่องนําเสนอผูบริหารทองถ่ิน

7 .ระยะเวลาดําเนินการ
4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564)
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8. งบประมาณในการดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9.ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10 .1 ประชาชนมีชองทางในการรองเรียน รองทุกขในพ้ืนท่ี
10 .2 สามารถประนีประนอมไดอยางเขาใจบริบทของชุมชนทองถ่ิน

3 .2 .3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกขไดทราบถึงการ
ไดรับเร่ืองระยะเวลาและผลการดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข
1. โครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข
2. หลักการและเหตุผล

เทศบาลตําบลเสนางคนิคมเปนหนวยงานของรัฐท่ีใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพ้ืนท่ีตามอํานาจ
หนาท่ี ในการบําบัดทุกข บํารุงสุข การจัดบริการสาธารณะในดานตางๆใหเกิดความท่ัวถึงเสมอภาค ในบางครั้ง
ประชาชนอาจมีความเดือดรอนในเรื่องของการไมไดรับความเปนธรรมจากเอกชน หรือแมกระท่ังหนวยงานของรัฐ
เอง ดังนั้นการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองเรียน รองทุกขจึงเปนชองทางหนึ่งในการชวยเหลือแบงเบาบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชนยามทุกขรอน
3.วัตถุประสงค

3 .1 เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตนใหประชาชนในพ้ืนท่ีอยางทันทวงที
3 .2 เพ่ือประนีประนอมขอพิพาทในพ้ืนท่ีอยางเขาถึง เขาใจ

4.เปาหมาย
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเสนางคนิคม

5.พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

6.วิธีดําเนินการ
6 .1 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางการรองทุกข รองเรียน
6 .2 มอบหมายเจาหนาท่ีใหดําเนินการรับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน
6 .3นําเรื่องนําเสนอผูบริหารทองถ่ิน

7 .ระยะเวลาดําเนินการ
4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564)

8. งบประมาณในการดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9.ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10 .1 ประชาชนมีชองทางในการรองเรียน รองทุกขในพ้ืนท่ี
10 .2 สามารถประนีประนอมไดอยางเขาใจบริบทของชุมชนทองถ่ิน
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3 .3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
3 .3 .1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดทํางบประมาณ
1.ช่ือโครงการ :โครงการประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561 -2564 )
2 . หลักการและเหตุผล

เนื่องดวยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2 4 96 แกไขถึงฉบับท่ี 1 3 มาตรา 5 0 การปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒
มาตรา ๑๖ (๑) กําหนดใหเทศบาล เมืองพัทยาและองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2559 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ซึ่งมี
ลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความ
ตอเนื่อง และเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสี่ป โดยจะนําไปสูกระบวนการการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
ความสําคัญ ตองสะทอนความตองการของประชาชนในรูปแบบแผนงานโครงการหรือกิจกรรมตางๆ โดยผาน
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชนและองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี เพ่ือ
ขับเคลื่อนการประสานแผนงานและงบประมาณในทุกดาน ลดความซ้ําซอนในการนําไปปฏิบัติ และสอดรับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด เพ่ือใหสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการจัดทํา
งบประมาณรายจายและใหเกิดประโยชนตอประชาชนอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและตาม
หนังสือจังหวัดอํานาจเจริญ  ท่ี อจ 0032/1442 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณ
และดําเนินการขับเคลื่อนโครงการอํานาจเจริญ คนดี สุขภาพดี รายไดดี สูเมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไดขอความรวมมือจากเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบลทุกแหง สนับสนุนงบประมาณและ
ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกลาว จํานวน 200 ,000 บาท และหนังสือสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
อําเภอเสนางคนิคม ท่ี อจ 0023 .11 /ว066 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2560 เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตจังหวัดอํานาจเจริญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2 5 60 โดยใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตรวจสอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณท่ีจะดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในปงบประมาณ พ.ศ.2 5 6 0 ท้ังงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร  งบประมาณปกติของหนวยงานหรือ
งบประมาณจากแหลงอ่ืนๆ พรอมรายงานผลการดําเนินงานนั้น เนื่องจากแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕61 -๒๕๖
4 ) ของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ไมมีโครงการอุดหนุนจังหวัดอํานาจเจริญตามโครงการอํานาจเจริญ คนดี
สุขภาพดี รายไดดี สูเมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  และโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณท่ีจะ
ดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต และโครงการในการบริหารงานในดานตางๆ ของเทศบาล
ตําบลเสนางคนิคม

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงค มีประสิทธิภาพเทศบาลตําบล
เสนางคนิคม จึงไดจัดทําโครงการประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561 -2564 ) ข้ึน



53

3. วัตถุประสงค
3 .1 เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561 -2564 )
3 .2 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอประเด็นปญหาและความตองการตามบริบท
3 .3 เพ่ือใหการจัดบริการสาธารณะเปนไปตามกรอบอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
3 .4 เพ่ือการบริหารของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย

4. วิธีดําเนินการ
4 .1 จัดทําโครงการเสนอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
4 .2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป

(พ.ศ.2561 -2564 ) พรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
๔.๓ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชุมประชาคมทองถ่ิน พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป

(พ.ศ.2561 -2564 ) เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน
4 .4 ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561 -2564 ) และ

รายงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ
4 .6 การนําแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561 -2564 ) ไปใชในการจัดทํางบประมาณและประสาน

แผนงานโครงการ
5.เปาหมาย

ประชาคมระดับตําบลประกอบดวย  ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลเสนางคนิคม จํานวน 7
หมูบานจํานวน 1 ,896 ครัวเรือน อัตราสวนรอยละ 5 จํานวน 94 คนและสัดสวนท่ีกําหนด จํานวน 22 คน
พรอมดวยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเสนางคนิคม จํานวน 19 คน รวมท้ังสิ้น 135 คน
6.ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป ปงบประมาณ 2561 -2564 )
7 . สถานท่ีดําเนินการ

7 .๑ หองประชุมเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
8. หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ

- สํานักปลัด เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
9. งบประมาณ

25,000บาท
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

1 0 .1 สามารถนําแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2 5 6 1 -2 5 6 4 ) ไปใชเปนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

10 .2 ประชาชนเขารวมประชาคมหมูบานไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของจํานวนครัวเรือนท้ังหมด
10 .3 ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ
11. การติดตามและประเมินผล

11 .1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอยางนอยปละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและ
เดือนตุลาคมของทุกป
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3 .3 .2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ
1.ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตัง้ตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อ- จัดจาง
2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ตามท่ีเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ไดดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดานการ
จัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณและสงเสริมใหภาคประชาชน(ประชาคม)ใหมี
สวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
3.วัตถุประสงค

เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน(โดยวิธีผานการประชาคม)ในการมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ไดมีกฎหมายระเบียบขอบังคับกําหนดใหภาค
ประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน(โดยวิธีผานการประชาคม)ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการ
ปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลเสนางคนิคม นั่นคือไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง
4.เปาหมาย

ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง 7 หมูบาน
5.วิธีการดําเนินการ

5 .1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน(โดยผานการประชาคม)ใหมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ไดมีกฎหมายระเบียบขอบังคับกําหนดใหภาค
ประชาชน(ตัวแทนประชาคม)ตองไปมีสวนเก่ียวของกับเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ในหลายๆสวน เชนใหตัวแทน
ประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เชนเปนกรรมการเปดซองสอบราคา เปน
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เปนกรรมการตรวจการจางฯลฯ

5 .2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุเพ่ือเรียนรูทํา
ความเขาใจระเบียบตางๆจะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง
6.ระยะเวลาการดําเนินการ

4ป (ปงบประมาณ 2561 - 2564 )
7 .งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
8.ผูรับผิดชอบโครงการ

กองคลังกองคลังเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
9.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

9 .1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบล
เสนางคนิคม

9 .2ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิหนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง



55

3 .3 .3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตัง้ตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ตามท่ีเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ไดดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดานการ
จัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณและสงเสริมใหภาคประชาชน(ประชาคม)ใหมี
สวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
3.วัตถุประสงค

เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน(โดยวิธีผานการประชาคม)ในการมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ไดมีกฎหมายระเบียบขอบังคับกําหนดใหภาค
ประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน(โดยวิธีผานการประชาคม)ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการ
ปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลเสนางคนิคม นั่นคือไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง
4.เปาหมาย

ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง 7 หมูบาน
5.วิธีการดําเนินการ

5 .1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน(โดยผานการประชาคม)ใหมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ไดมีกฎหมายระเบียบขอบังคับกําหนดใหภาค
ประชาชน(ตัวแทนประชาคม)ตองไปมีสวนเก่ียวของกับเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ในหลายๆสวน เชนใหตัวแทน
ประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เชนเปนกรรมการเปดซองสอบราคา เปน
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เปนกรรมการตรวจการจางฯลฯ

5 .2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุเพ่ือเรียนรูทํา
ความเขาใจระเบียบตางๆจะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง
6.ระยะเวลาการดําเนินการ

4ป (ปงบประมาณ 2561 - 2564 )
7 .งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
8.ผูรับผิดชอบโครงการ

กองคลังกองคลังเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
9.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

9 .1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบล
เสนางคนิคม

9 .2ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิหนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง
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มิติที่ 4
การเสริมสรางและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน
4.1 มีการจดัวางระบบและรายงานควบคุมภายใน ตามคณะกรรมการตรวจเงินแผน
4 .1 .1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมจัดทําและรายงานการจัดทําระบบการควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
2. หลักการและเหตุผล

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูและ
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ

ดังนั้นเพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองเปนไปตามระเบียบฯกําหนด เทศบาลตําบลเสนางคนิคมจึงจัดทําและ
รายงานผลการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดเปนประจําทุกป
3.วัตถุประสงค

3 .1 เพ่ือใหองคกรมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีปองกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนตอการปฏิบัติงาน
3 .2 เพ่ือสรุปผลและรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูกํากับดูแลไดตรวจสอบ

4. เปาหมาย
สวนราชการทุกกอง/สวน/ฝาย/งาน ของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม

5.พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

6.วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกรและระดับหนวยงานยอย
6 .2 คณะกรรมการดําเนินการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกรและหนวยงานยอย
6 .3 จัดทํารายงาน
6 .4 นําเสนอผูบริหาร และจัดสงใหกับผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

7 .ระยะเวลาดําเนินการ
4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 )

8.งบประมาณในการดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9.ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยตรวจสอบภายในเทศบาลตําบลเสนางคนิคม

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10 .1 ลดความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานราชการ
10 .2 เพ่ือใหหนวยงานกลาง (คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และ ผูกํากับดูแล) ไดตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการ
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โครงการท่ี 2
1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลเสนางค
นิคมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดและความเสียหายท่ี
อาจเกิดข้ึน การตรวจสอบภายในถือเปนเครื่องมือสําหรับการปฏิบัติราชการอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ
และกฎหมายท่ีกําหนด ท้ังนี้ผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานได
3. วัตถุประสงค

3 .1 เพ่ือเปนเครื่องมือในการปฏิบตัิราชการของเทศบาลตําบลเสนางคนิคมเก่ียวของ
3 .2 เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินงานภาครัฐ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลตําบลเสนางคนิคม

5. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

6. วิธีการดําเนินการ
6 .1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6 .2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ัง

การบริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใช
ทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

6 .3 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการ
กําหนดเพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย

6 .4 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7 . ระยะเวลาการดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 )
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10 .1 ลดความเสียหาย และความเสี่ยงตอการดําเนินการท่ีผิดระเบียบของทางราชการ
10 .2 หนวยงานใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา ประหยัด
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4 .1 .2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในโดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเส่ียงและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
โครงการท่ี 1
1.โครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (หนวยงานยอย)
2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปน
ในภาครัฐหรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ใน
อดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐไดมีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศใหใชเปน
เรื่องๆไปซึ่ง อาจอยูในรูปของกฎหมายระเบียบระบบบัญชีหนังสือสั่งการและหนังสือตอบขอหารือตางๆโดยสวน
ใหญจะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการ
กําหนดไวซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆนอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงานจึงไมสามารถ
สะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดีควรเปนระบบการ
ควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆวามีการดําเนินงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน
อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้สาเหตุสวนหนึ่ง
อาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ัง
กระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวการควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม มีประสิทธิภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึนและ
พัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ

เทศบาลเทศบาลเสนางคนิคมพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ
ควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ เทศบาลเทศบาลเสนางคนิคมข้ึน
3.วัตถุประสงค

3 .1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัดและคุมคาโดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงิน
หรือดานอ่ืนๆท่ีอาจมีข้ึน

3 .2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือไดสรางความม่ันใจแกผูบริหาร
ในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ

3 .3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบายกฎหมายเงื่อนไขสัญญาขอตกลงระเบียบขอบังคับตางๆของ
หนวยงานอยางถูกตองและครบถวน
4.เปาหมาย

เพ่ือใหการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลเสนางคนิคมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหนวยงานอีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซึ่ง
จะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
5.วิธีดําเนินการ

5 .1แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6

5 .2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติตาม
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ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและตามแผนพัฒนา เทศบาลเทศบาลเสนางคนิคม
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5 .3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯเพ่ือสรุปขอมูล
5 .4 รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆใหนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล

เสนางคนิคมทราบ
6.สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณพ.ศ.2561–2564 )
7 .หนวยงานรับผิดชอบ

ทุกกอง/สํานักของ เทศบาลเทศบาลเสนางคนิคม
8.งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1 .การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ
2 .การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประหยัดและคุมคา
3 .มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือไดสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
4 .การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมายระเบียบขอบังคับท่ีวางไว
5 .เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10 .1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานขอ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา
10 .2 กิจกรรมการควบคุมภายในไดดําเนินการแกไข
10 .3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน

โครงการท่ี 2
1.ช่ือโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลเทศบาลเสนางคนิคม (ระดับองคกร)
2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ.2544
กําหนดใหเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการ
ควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือ
โครงการตางๆของหนวยรับตรวจและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความ
ม่ันใจอยางสมเหตุสมผล วาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ดาน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และการใชทรัพยากรซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การ
ปองกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหายการรั่วไหลการสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหนวยรับตรวจดานความ
เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและดานการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การ
ดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในเพ่ือนําความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหายความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนและใหสามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายในจึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
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3.วัตถุประสงค
3 .1 เพ่ือใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป

ดําเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยงในการปองกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหายการรั่วไหลการสิ้นเปลือง
หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ

3 .2 เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของสวนราชการท่ีรับผิดชอบและรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด

3 .3 เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4.เปาหมาย/ผลผลิต

ทุกสวนราชการของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
5.พื้นท่ีดําเนินการ

สํานักงานเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6.วิธีดําเนินการ

6 .1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
(ระดับองคกร) จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบปอ.3 ) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในสวนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป

6 .2 หัวหนาสวนราชการของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบปอ.3 ) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกําหนดและรายงานผลการดําเนินการตอท่ีประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ(ระดับสวนยอย)

6 .3 หัวหนาสวนราชการของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม รายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน(แบบปอ.3 )พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในเทศบาลตําบลเสนางคนิคม

6 .4คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ประชุมพิจารณา
และประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอหรือไมหรือ
จะตองดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป

6 .5รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครัง้ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
7 .ระยะเวลาดําเนินการ

ทุกปงบประมาณ
8.งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9.ผูรับผิดชอบโครงการ

หนวยตรวจสอบภายในเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

1 สวนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
2 การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับ

ดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด
4 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามชองทางท่ี

สามารถแนินการได
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4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถดําเนินการได
4 .2 .1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับดูแล การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แตงตั้งการโอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
๑.ช่ือโครงการ: กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ
๒.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี
วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตองประชาชนหรือผูรับบริการเกิดความพึง
พอใจสรางความสะดวกใหกับประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบ กฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการ
ดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิด
ความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นมีการทํางานมีกระบวนการท่ีโปรงใสสามารถตรวจสอบได รายงานการจาก
หนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน
๓.วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได
๓.๒ การใชงบประมาณอยางคุมคา
๓.๓ ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ
3 .4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการ

ทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตองได
4. เปาหมาย/ ผลผลิต

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
5. พื้นท่ีดําเนินการ

เทศบาลตําบลเสนางคนิคมอําเภเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ
๖.วิธีดําเนินการ

จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลเสนางคนิคมภายในเกาสิบวัน นับแตวันสิ้น
ป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดเพ่ือนําเสนอผูบริหาร
ทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ทุกสามเดือน
7 . ระยะเวลาดําเนินการ

4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 )
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

กองคลังเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

-มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
-มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
-มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ
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4 .2 .2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบกํากับดูแลการบริหารงบประมาณการรับ-จายเงิน
การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ
1.ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน
2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน(ฉบับท่ี5 )พ.ศ.2545 พระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีพ.ศ.2 5 46 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
(พ.ศ.2556–2561 ) เทศบาลตําบลเสนางคนิคม จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนโดยการ
กําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผาน
ชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของเทศบาลทุกข้ันตอน ซึ่ง
หมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็นไดเรียนรูการบริหาร
ราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปด จากการปฏิบัติจริงเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
สามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึนเพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสู
การบริหารราชการท่ีเปดเผยโปรงใสเนนการมีสวนรวมของประชาชนและพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและ
เพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ
3.วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
3.2 เ พ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณของเทศบาล ใหเกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา

4.เปาหมาย
ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเสนางคนิคม

5.พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

6.วิธีดําเนินการ
6.1คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคมเพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
6 .2จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2535แกไขเพ่ิมเติมพ.ศ.2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทนชุมชน
เขารวมเปนกรรมการเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบเพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางซื่อตรงโปรงใสโดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย

6 .3จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการเม่ือมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้งเพ่ือใหเจาหนาท่ีและ
ตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีและทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและถูกตอง
7 .ระยะเวลาดําเนินการ

4ป (ปงบประมาณพ.ศ.2561–2564 )
8.งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9.ผูรับผิดชอบโครงการ

งานพัสดเุทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10. ผลลัพธ

การจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม มีความโปรงใสโดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบ
และไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
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4 .2 .3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบกํากับดูแลการจัดหาพัสดุ
1.ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน
2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน(ฉบับท่ี5 )พ.ศ.2545 พระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีพ.ศ.2 5 46 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
(พ.ศ.2556–2561 ) เทศบาลตําบลเสนางคนิคม จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนโดยการ
กําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผาน
ชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของเทศบาลทุกข้ันตอน ซึ่ง
หมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็นไดเรียนรูการบริหาร
ราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปด จากการปฏิบัติจริงเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
สามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึนเพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสู
การบริหารราชการท่ีเปดเผยโปรงใสเนนการมีสวนรวมของประชาชนและพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและ
เพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ
3.วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
3.2 เ พ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณของเทศบาล ใหเกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา

4.เปาหมาย
ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเสนางคนิคม

5.พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

6.วิธีดําเนินการ
6 .1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคมเพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจางไดแกกรรมการตรวจการจาง
6 .2จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2535แกไขเพ่ิมเติมพ.ศ.2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทนชุมชน
เขารวมเปนกรรมการเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบเพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางซื่อตรงโปรงใสโดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย

6 .3จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการเม่ือมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้งเพ่ือใหเจาหนาท่ีและ
ตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีและทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและถูกตอง
7 .ระยะเวลาดําเนินการ

4ป (ปงบประมาณพ.ศ.2561–2564 )
8.งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9.ผูรับผิดชอบโครงการ

งานพัสดเุทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10. ผลลัพธ

การจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม มีความโปรงใสโดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบ
และไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
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4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถ่ิน
4 .3 .1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี
ใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว
1.ช่ือโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน
2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมดวย
เหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะรับภารกิจและ
การจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่งประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่ง
ท่ีเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ไดดําเนินการเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะดานการปกครองสวน
ทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีรวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆท่ี
เก่ียวของกับทองถ่ินดวยเพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยาง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เทศบาลตําบลเสนางคนิคมจึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการ
ฝกอบรมและศึกษาดูงานอยูเสมอเพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกรพัฒนาทองถ่ินให
ทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา
3.วัตถุประสงค

3 .1 เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความรู ความเขาใจ
ในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติงานท่ีถูกตองเปนไปตามระเบียบกฎหมาย

3 .2 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง
4.เปาหมาย/ผลผลิต

สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตําบลเสนางคนิคม จํานวน 12 คน
5.พื้นท่ีดําเนินการ

เทศบาลเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6.วิธีการดําเนินการ

1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในเทศบาลตําบลเสนางคนิคม และ
หนวยงานภายนอกเพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแต กรณี

2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลวดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสงสมาชิก
สภาทองถ่ินเขารับการฝกอบรมหรือเขารวมประชุมหรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานท่ีรับผิดชอบ
7 .ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณพ.ศ.2561–2564 )
8.งบประมาณดําเนินการ

50 ,000 บาท
9.ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10.ผลลัพธ

10 .1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี
10 .2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ
10 .3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย

11.ตัวช้ีวัด
จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินของปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคมจํานวน12 ราย ไดรับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
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4 .3 .2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการและวิธีการท่ีกฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไวโดยไมฝกใฝฝายใด
1.ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารเปนกลไก
สําคัญท่ีใชสําหรับติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารซึ่งอํานาจในการบริหารปจจุบัน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงานมีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ
สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอย
และถูกตองเพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหเทศบาลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวน
รวม และมีประสิทธิภาพยั ง สรางความนาเชื่อถือใหกับองคกรสามารถนําไปสูความโปรงใสในเทศบาลและลดการ
ทุจริต

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึนเพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวยตรวจสอบโดยให
สมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานของเทศบาล เพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบไดอีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได
3.วัตถุประสงค

3 .1 เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
3 .2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริตสามารถตรวจสอบได
3 .3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเองมากข้ึน

4.เปาหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเสนางคนิคม จํานวน 12 คน

5.พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

6.วิธีการดําเนินงาน
6 .1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม
6 .2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆเชนการจัดซื้อจัดจาง

โครงการตางๆ การแปรญัตติ รางเทศบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯลฯ

6 .3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
7 .ระยะเวลาดําเนินงาน

4 ป (ปงบประมาณพ.ศ.2561–2564 )
8.งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9.ผูรับผิดชอบโครงการ

งานกิจการสภาสํานักงานปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10.ผลลัพธ

10 .1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ีและรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
10 .2 การปฏิบัติงานตางๆมีความโปรงใสตรวจสอบได
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4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ
ตอตานการทุจริต
4 .4 .1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต
1.โครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน
2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

คอรรัปชั่นหมายถึงการใชตําแหนงหนาท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชน
ของพวกพองโดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรมเจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของสวนรวม หากใช
ตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพองก็ถือวามีการกระทําคอรรัปชั่น
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 และสอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ ท้ังนี้เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไววางใจในการบริหารราชการ
แผนดินของรัฐบาล
3.วัตถุประสงค

สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชั่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
4.เปาหมาย/ผลผลิต

คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
5.พื้นท่ีดําเนินการ

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6.วิธีดําเนินการ

6 .1 เชิญคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่น
6 .2 เชิญคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชั่นขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน
7 .ระยะเวลาดําเนินการ

4ป (ปงบประมาณพ.ศ.2561 -2564 )
8.งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9.ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

1 . คณะกรรมการชุมชนมีความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัปชั่นได
2 . มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันในระดับ

เทศบาล
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4 .4 .2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
1.โครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต
2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี13 )พ.ศ.2552 กําหนดใหเทศบาลมีภารกิจ
หนาท่ีท่ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินการจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจางการตรวจสอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารท้ังนี้ใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับวาดวยการ
นั้นประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีพ.ศ.2546 และนโยบายของ
รัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึกคานิยมการบูรณาการการสรางความ
เขมแข็งและการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตปญหาเก่ียวกับการทุจริต
คอรรัปชั่นสามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ินจนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาลตําบลเสนางค
นิคม มีภารกิจหนาท่ีในการบริหารราชการทองถ่ินใหมีความกาวหนาเจริญรุงเรืองโดยการมีสวนรวมของภาครัฐ
ภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจรวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการรวมกันพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และ
มีเศรษฐกิจท่ีดีในทองถ่ิน

ดังนั้นการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้นจําเปนจะตองมีองคประกอบ
หลายๆดานในการรวมกันพัฒนาทองถ่ินในการนี้การมีเครือขายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถ่ินจึง
เปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจรวมถึงภาคประชาชน ไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับเทศบาลตําบลเสนางคนิคมในการรวมคิด
รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํารวมรับผิดชอบและรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นในทองถ่ิน
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม พิจารณาแลวเห็นวาการมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปนจึงไดจัดทํามาตรการสงเสริม
และพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตข้ึนเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง
3.วัตถุประสงค

1 .เพ่ือสรางแกนนําแนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน
2 .เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวนใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต
3 .เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเสนางคนิคม

4.เปาหมาย
ภาครัฐภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเสนางคนิคม เขา

มามีสวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
5.สถานท่ีดําเนินการ

ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6.วิธีดําเนินงาน

1 .แตงตั้งตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจและภาคประชาชนรวมเปนเครือขายดานการปองกัน
การ
ทุจริตเทศบาลตําบลเสนางคนิคม

2 .จัดทําฐานขอมูลบุคคลองคกร สวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงบริเวณใกลเคียง
โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย

3 .เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลเสนางค
นิคมในการรวมคิดรวมพิจารณารวมตัดสินใจ รวมทําและรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต
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4 .สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต
7 .ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณพ.ศ.2561–2564 )
8.งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9.ผูรับผิดชอบโครงการ

งานวิเคราะหนโยบายและแผนฯเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

1 .ทําใหเกิดแกนนําแนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน
2 .ทําใหทุกภาคสวนมีความรูกอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต
3 .ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 2561 – 2564 )

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

1 .การสรางสังคมท่ี
ไมทนตอการทุจริต

1 .1การสรางจิตสํานึกและตะ
หนักแกบุคลากรท้ังขาราชการ
การเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภา และฝาย
ประจํา ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

1 .1 .1 การสรางจิตสํานึกและ
ความตะหนักในการปฎิบัติ
ราชการตามอาจหนาท่ีใหบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนใน
ทองถ่ิน

1 .1 .2 การสรางจิตสํานึกและ
ความตะหนัก
ในการประพฤติตามประมวล
จริยธรรม

(1 )โครงการพัฒนา ศักยภาพ ผูบริหาร
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจาง
(2 )โครงการฝกอบรมจริยธรรม คุณธรรม
ผูบริหารทองถ่ิน พนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง
-โครงการฝกอบรม จริยธรรม คุณธรรม
ผูบริหารทองถ่ิน พนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง

100 ,000

10 ,000

10 ,000

100 ,000

10 ,000

10 ,000

100 ,000

10 ,000

10 ,000

100 ,000

10 ,000

10 ,000
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 2561 – 2564 )

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

1 .1 .3 การสรางจิตสํานึกและ
ความตะหนักท่ีจะไมกระทําการ
อันเปนการขัดกันแหผลประโยชน
หรือการมีผลประโยชนทับซอน

1 .2 การสรางจิตสํานึกและความ
ตะหนักแกประชาชนทุกภาคสวน
ในทองถ่ิน

1 .2 .2 การสรางจิตสํานึกและ
ตะหนักในการรักษาประโยชน
สาธารณะ

1 .2 .3 การสรางจิตสํานึกและ
ตะหนักในการปฎิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

1 .1 .3 (1 ) กิจกรรมใหความรู เรื่อง
ผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

-โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

-โครงการสรางอาชีพ สรางรายได
งานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

36 ,000

36 ,000

36 ,000

36 ,000

36 ,000

36 ,000

36 ,000

36 ,000

ไมใช
งบประมาณ
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 2561 – 2564 )

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

1 .3 การสรางจิตสํานึกและความ
ตะหนักแกเด็กและเยาวชน

1 .3 .1 การสรางจิตสํานึกและ
ตะหนักในความซื่อสัตยสุจริต

1 .3 .2 การสรางจิตสํานึกและ
ตอตานการทุจริต

1 .3 .3 การสรางจิตสํานึกและ
ตะหนักใหมีจิตสาธารณะ

-โครงการสรางภูมคุมกันทางสังคม ให
เด็กและเยาวชน (กิจกรรมโตไปไมโกง)

-โครงการพานองทองธรรมะ

-โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษปาชุมชน

20 ,000

20 ,000

30 ,000

20 ,000

20 ,000

30 ,000

20 ,000

20 ,000

30 ,000

20 ,000

20 ,000

30 ,000

รวม จํานวนโครงการ 8 โครงการ
รวม

276 ,000
บาท

รวม
276 ,000

บาท

รวม
276 ,000

บาท

รวม
276 ,000

บาท
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 2561 – 2564 )

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

2 .การบริหาราชการ
เพ่ือปองกันการจริต

2 .1 การแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร

2 .2 มาตรการสรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติราชการ

2 .2 .1 สรางความโปรงใสใน
การบริหารงานบุคคลใหเปนไป
ตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ
บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อน
ตําแหนง/เงินเดือน และการ
มอบหมายงาน

-กิจกรรมการประกาศเจตจํานงตอตาน
ของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

-มาตรการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
-มาตรการออกคําสั่งมอบหมายงาน

นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ
หัวหนาสวนราชการ
-มาตรการการสรางความโปรงใสในการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
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(พ.ศ. 2561 – 2564 )
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

2 .2 .2 สรางความโปรงใสใน
การบริหารการเงิน งบประมาณ
การจัดหาพัสดุการใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการโดย
ยึดถือและปฏิบัติติเปนไปตาม
กฎหมายระเบียบกฎเกณฑท่ี
เก่ียวของอยางเครงครัด

2 .2 .3 สรางความโปรงใสใน
การใชบริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพ่ือใหเกิดความพอใจ
แกประชาชนโดยเทาเทียมกัน
และโดยไมเลือกปฏิบัติ

-กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดาน
การจัดซื้อ-จัดจาง

-โครงการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
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(พ.ศ. 2561 – 2564 )
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

2 .3 มาตรการใชดุลยพินิจและใช
อํานาจหนาท่ีใหไปเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี

2 .3 .1 มีการจัดทําแผนภูมิ
ข้ันตอนและระยะเวลาการ
ดําเนินการเก่ียวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดท่ีเก่ียวของ
ในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทํา
การและในระบบเครือขาย
สารสนเทศขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน

-กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน - - - - ไมใช
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
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(พ.ศ. 2561 – 2564 )
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

2 .3 .2 มีการกระจายอํานาจ
การตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทนหรือการดําเนินการอ่ืนใด
ของผูมีอํานาจในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

2 .4 การเชิดชุเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการดําเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัติตน
ใหเปนท่ีประจักษ

2 .4 .1 ยกยองเชิดชูเกียติ
หนวยงาน/บุคคลท่ีมี
ความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม

-มาตรการการมอบอํานาจใหอนุมัติ
อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน
-มาตรการการมอบอํานาจของ

นายกเทศมนตรี
-มาตรการการมอบอํานาจของ

ปลัดเทศบาลและหัวหนาสวนราชการ

-โครงการยกยองเชิดชูเกียรติ หนวยงาน
/บุคคล ท่ีปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 2561 – 2564 )
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เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

2 .4 .2 ยกยองเชิดชูเกียติ
หนวยงาน/บุคคลท่ีใหความ
ชวยเหลือกิจการสาธารณะของ
ทองถ่ิน
2 .4 .3 ยกยองเชิดชูเกียติ

หนวยงาน/บุคคลท่ีดํารงตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
2 .5 มาตรการจัดการในกรณีได
ทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต

2 .5 .1 ดําเนินการใหมีขอตกลง
ระหวางบุคลากรในองคกรให
ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรมและการบริการราชการ
กิจการ บานเมืองท่ีดี

-โครงการยกยองเชิดชูเกียรติ หนวยงาน/
บุคคลผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมใน
กิจกรรมของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม

-โครงการยกยองเชิดชูเกียรติ ประชาชน
ผูปฏิบัติตามปรัชญาแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
-มาตรการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 2561 – 2564 )
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เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

2 .5 .2 มีการใหความรวมมือกับ
หนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอท่ี
ไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ
ควบคุมดูแลการปฎิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2 .5 .3 ดําเนินการใหมีจาหนาท่ีท่ี

รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายกรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีปฎิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ

-กิจกรรมใหความรวมมือกับหนวยงาน
กับหนวยตรวจสอบ ท่ีไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ี เพ่ือตรวจสอบควบคุม
ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลเสนางคนิคม

-มาตรการใหความรวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ
-กิจกรรมการจัดตั้งศุนยรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข

-

-

-

-

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 2561 – 2564 )

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

รวม จํานวนโครงการ 1 โครงการ
จํานวนกิจกรรม 5 กิจกรรม
จํานวนมาตรการ 8 มาตรการ

รวม - บาท รวม – บาท รวม -บาท รวม – บาท

3 .การเสริมสราง
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน

3 .1 การจัดใหมีละเผยแพร
ขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปน
การอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบ
การปฎิบัติราชการตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดทุกข้ันตอน

3 .1 .1 จัดใหมีศูนยขอมูล
ขาวสารตามกฎหมายวาดวย
ขอมูลขาวสารของทางราชการ

-กิจกรรมการจัดทําศูนยขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ

- - - - ไมใช
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 2561 – 2564 )

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

3 .1 .2 มีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหา การตํานวณราคากลาง
การรายงานผลการปฎิบัติงาน
เปนไปตาม หลักเกณฑ วืธีการ ท่ี
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับท่ี
กําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตองเผยแพรให
ประชาชนทราบและตรวจสอบได

-กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ดานการเงิน การคลัง พัสดุและทรัพยสิน

- - ไมใช
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 2561 – 2564 )

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

3 .1 .3 มีการปดประกาศ
เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
การปฎิบัติราชการท่ีเปน
ประโยชนกับการมีสวนรวม
ตรวจสอบของประชาชน
3 .2 การรับฟงความคิดเห็น การ
รับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/
รองทุกข ของประชาชน

3 .2 .1 มีกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน ใน
การดําเนินกิจการ ตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินโดยเฉพาะการดําเนิน
กิจการท่ีจะมีผลกระทบตอ
ความเปนอยู และสุขอนามัยของ
ประชาชนในทองถ่ิ

-กิจกรรมการจัดทําวารสารของเทศบาล
ตําบลเสนางคนิคม

- - - - ไมใช
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 2561 – 2564 )

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

3 .2 .2 มีชองทางใหประชาชน
ในทองถ่ินสามารถรองเรียน/รอง
ทุกขไดโดยสะดวก

3 .2 .3 มีรายงานหรือแจงเปน
ลายลักษณอักษรใหประชาชนผู
รองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึง
การไดรับเรื่อง ระยะเวลาและผล
การดําเนินการเก่ียวกับการ
รองเรียน/รองทุกข

-กิจกรรมการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราว
รองเรียน/รองทุกข

-กิจกรรมการดําเนินงานของศูนย
รับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข

-

-

-

-

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 2561 – 2564 )

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

3 .3 การสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
3 .3 .1 ดําเนินการใหประชาชน

มีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดทํางบประมาณ
3 .3 .2 ดําเนินการใหประชาชนมี
สวนรวมในการจัดหาพัสดุ

3 .3 .3 ดําเนินการใหประชาชน
มีสวนรวมตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฎิบัติงาน

-โครงการประชาคมเพ่ือจัดทําแผน
พัฒนาทองถ่ินสี่ป

-กิจกรรมการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราว
รองเรียน/รองทุกข

-มาตรการการแตงตั้งตัวแทนประชาชน
เขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับ
งานจาง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

รวม

จํานวนโครงการ 2 โครงการ
จํานวนกิจกรรม 5 กิจกรรม
จํานวนมาตรการ 2 มาตรการ

รวม
50 ,000

บาท

รวม
50 ,000

บาท

รวม
50 ,000

บาท

รวม
50 ,000

บาท

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 2561 – 2564 )

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

4 .การเสริมสราง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฎิบัติราชการ
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน

4 .1 การจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด

4 .1 .1 มีการจัดทําและรายงาน
การจัดทําระบบการควบคุม
ภายในใหผูกํากับดูแล

4 .1 .2 มีการติดตามประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน โดย
ดําเนินการใหมีการจัดทํา
แผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยงและรายงานผลการ
ติดตามการปฎิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในใหผู
กํากับดูแล

-กิจกรรมการจัดทํารายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน เสนอ
ผูกํากับดูแล
-มาตรการการจัดแผนการตรวจสอบ

ภายในประจําป

-กิจกรรมการติดตามประเมินผลการ
การควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย

-กิจกรรมการติดตามประเมินผลการ
การควบคุมภายในระดับองคกร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 2561 – 2564 )

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ



84

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

4 .2 การสนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ
การปฎิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามชองทางท่ีสามารถ
ดําเนินการได

4 .2 .1 สงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบกํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคลเก่ียวกับ
การบรรจุแตงตั้ง โอน ยาย
ขาราชการพนักงาน ลูกจาง
4 .2 .2 สงเสริมใหประชาชนมี

สวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงบประมาณ การรับ-
การจาย และการหาประโยชน
ในทรัพยสินของทางราชการ
4 .2 .3 สงเสริมใหประชาชนมี

สวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การจัดหาพัสดุ

-กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงิน
ใหประชาชนทราบ

-กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อ-จัดจางจากตัวแทนขุมขน

-กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อ-จัดจางจากตัวแทนขุมขน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 2561 – 2564 )

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

4 .3 การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถ่ิน

4 .3 .1 สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินใหมี
ความรูความเขาใจในการปฎิบัติ
หนาท่ีใหเปนไปตามกฏหมาย
ระเบียบท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว

4 .3 .2 สงเสริมสมาชิกสภา
ทองถ่ินใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหารตามกระบวนการ และ
วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ี
เก่ียวของไดกําหนดไว โดยไม
ฝกใฝฝายใด

- กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสภาทองถ่ิน

-กิจกรรมสงเสริมสภาทองถ่ินใหมีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร

50 ,000

-

50 ,000

-

50 ,000

-

50 ,000

- ไมใช
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 2561 – 2564 )

เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

4 .4 การเสริมพลังการมีสวนรวม
ของชุมชน (Community) และ
บูรณการทุกภาคสวนเพ่ือตอตาน
การทุจริต

4 .4 .1 สงเสริมใหมีการ
ดําเนินการเฝาระวังการทุจริต

4 .4 .2 บูรณาการทุกภาคสวน
เพ่ือการตอตานการทุจริต

-มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่นโดย
ภาคประชาชน

-มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขาย
ดานการปองกันการทุจริต

-

-

-

-

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

รวม

จํานวนโครงการ - โครงการ
จํานวนกิจกรรม 8 กิจกรรม
จํานวนมาตรการ 3 มาตรการ

รวม
50 ,000

บาท

รวม
50 ,000

บาท

รวม
50 ,000

บาท

รวม
50 ,000

บาท
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